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Предговор

У Монографији су ретроспективно поменути само неки од најваж-
нијих догађаја из богате историје Правног факултета Универзитета у Бањој 
Луци  који у фебруару 2020. године обиљежава два значајна јубилеја: шест 
деценија како се у овом граду изводе студије права и 45 година постојања и 
успјешног рада ове институције  као чланице Универзитета у Бањој Луци. 

На страницама које слиједе читаоци ће моћи пратити развој Факул-
тета и његову афирмацију у модерну и препознатљиву научно-образовну 
институцију. 

Посебна пажња у овој монографији посвећена је активностима које су 
предузете у протеклом периоду на иновирању постојећих и усвајању нових 
студијских програма, затим активностима које су предузете за унапређење 
наставног процеса, нарочито практичног оспособљавања студената, као 
и организовању различитих ваннаставних активности. 

У тексту који слиједи је дат и кратки преглед успјешне међународне 
сарадње са другим правним факултетима, која је афирмисана као јасно 
опредјељење и стратешки циљ овог факултета. Интензивном сарадњом са 
другим правним факултетима, остварена је размјена кадрова, студената 
и повећано учешће у научно истраживачким пројектима.
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Посебан дио монографије посвећен је кадровима, како бившим тако 
и садашњим, без чијег преданог рада и посвећености Факултет не би био 
на овом нивоу развоја.

Са поносом можемо рећи да су бивши студенти данас академи-
ци, универзитетски професори, познати и признати правници, судије, 
тужиоци, адвокати, нотари, политичари, директори привредних друшта-
ва и друге значајне јавне личности. Као угледни и остварени правници и 
уважени гости они учествују у научном и наставном раду Факултета, сту-
дентима преносе драгоцјена практична искуства и знања. 

Увјерени смо да ће ова монографија бити важно свједочанство о 
раду и развоју Факултета, за прошле и садашње генерације наставника, 
сарадника, студената и бројних пријатеља овог факултета и поштовала-
ца правне науке и струке.

РЕДАКЦИОНИ ОДБОР
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Ријеч декана

Правни факултет је 6. фебруа-
ра 2020. године обиљежио 45 година 
од оснивања и 60 година од почет-
ка извођења правних студија у 
Бањој Луци, организованих у обли-
ку деташмана Правног факултета 
из Сарајева. Далеке 1975. године 
Скупштина општине Бања Лука 
донијела је историјску одлуку о 
оснивању Универзитета и Правног 
факултетa као његовог члана. 

Све ово вријеме, Факултет 
успјешно испуњава своју мисију у 

наставној и научно-истраживачкој дјелатности кроз наставни процес, 
научно-истраживачки и стручни рад, издавање уџбеника и научних моно-
графија и подизање научно-наставног подмлатка. Наставнички кадар 
сачињавају истакнути стручњаци за различите правне дисциплине, углед-
на имена у стручној и научној јавности. Зато смо у јавности препознати 
као незамјенљива институција са традицијом у области образовања прав-
ничке интелигенције. У протеклих 45 година дипломирале су генерације 
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правника који успјешно и са посвећеношћу креирају правни живот, ства-
рају и примјењују законе. Звање дипломираног правника стекло је 5182 
студента, звање магистра правних наука 111, звање мастера права осам, 
и звање доктора правних наука 44 кандидата.

Правни факултет образује студенте за примјену и развој научних 
и стручних правних знања током професионалног вијека. Полазећи од 
начела јединства наставног, научног и стручног рада, Факултет студенте 
све више образује и за примјену правних знања и вјештина потребних за 
укључивање у свијет рада по завршетку студија. У реализацији практичне 
наставе која се реализује у установи и ван ње, ангажовани су истакнути 
правници који су се доказали као успјешне судије, тужиоци, адвокати, 
правници у привредним и другим организацијама са којима је закључен 
споразум о сарадњи.

Издавачка дјелатност Факултета доприноси развоју правне мисли. 
Поред књига и других публикација, Правни факултет деценијама непре-
кидно издаје категорисане научне часописе „Годишњак“ и „Српску правну 
мисао“. У овим књигама и часописима објављени текстови данас пред-
стављају свједочанство о историји права и свога времена. 

Факултет организује редовне годишње и повремене научне и струч-
не скупове из разних правних области на којима учествују бројни познати 
правници. Научни и стручни скупови правника служе за чување култу-
ре дијалога и сарадње, стимулисање креативности, подстицање јединства 
стручног, научног и образовног рада. Правни свијет се непрекидно мијења 
и правници имају само један избор – да марљиво прате промјене и о њима 
међусобно разговарају и расправљају, знајући да тако доприносе потпу-
нијем остваривању права и слобода и других правних вриједности.

У садашњој фази развоја високог образовања, започетој законским 
уређивањем ове дјелатности према Болоњској декларацији о европском 
простору високог образовања, обезбјеђена је примјена темељних начела у 
европској области високог образовања. Нивои образовања усклађени су 
са Европским квалификационим оквиром који даје могућности за рад и 
усавршавање и у другим земљама. У академској 2019/20. години органи-
зован је докторски студиј, тако да се сада изводе сва три циклуса студија: 
први, који образује дипломиране правнике, други, који образује мастере 
права и трећи, који омогућава стицање звања доктора правних наука. У 
циљу што квалитетнијег образовања на мастер и докторским студијама, 
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поред наставника са Факултета у настави као одговорни наставници уче-
ствују афирмисани професори других универзитета. 

Рад и развој Факултета од оснивања протиче под утицајем сталних 
и убрзаних глобалних промјена у свијету, науци и високом образовању. 
Те промјене знатно утичу на организацију, облик и циљеве универзи-
тетског образовања, професију  универзитетских наставника, развојни 
пут научно-наставног подмлатка, студентски живот. Од Факултета се 
тражи да иновира правно образовање и научни рад и формулише одго-
воре на нова питања која се постављају у високом образовању, укључујући 
примјену информационих и комуникационих технологија које омогућују 
и укључивање у јединствени информациони систем који прикупља све-
обухватне и стандардизоване податке о високом образовању. Факултет 
је познат по изврсним материјалним условима за обављање наставног и 
научног рада. Амфитеатар, сале за наставу, сала за симуловано суђење, 
библиотека, кабинети наставника и сарадника и информатички кабинет 
за студенте опремљени су савременом информационом и комуникаци-
оном опремом. Професори Факултета могу посвједочити о промјенама 
са почетка овог вијека, које су посљедица кориштења ових технологија 
у наставном и научном раду, а без чега се не могу замислити савремене 
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студије. Наши студенти су навикли да на сајту Факултета имају тачне и 
благовремене информације о начину, времену и мјесту одржавања наставе, 
о циљевима, методама и садржајима наставе, о садржајима и терминима 
испитивања, и ваннаставним активностима студената у клубовима за рето-
рику, дебату и симуловано суђење пред Европским судом за људска права, 
дјеловању студентских удружења, те културним и спортским догађајима. 

Пажљив читалац може запазити да ова монографија садржи кратко 
свједочанство о досадашњем развоју Факултета, који представља темељ за 
даљи напредак. Нема сумње да ће Правни факултет наставити да дјелује 
као активан носилац друштвених промјена, поред обављања квали-
тетног наставног процеса и значајног учешћа у научно-истраживачкој 
дјелатности. Начела којима смо се до сада водили, попут академске етич-
ности и честитости, подстицања изврсности у науци и упоредивости са 
међународним критеријумима квалитета и уважавање хуманистичких 
и демократских вриједности европских и националних традиција биће 
наша идеја водиља и у будућности.

Развој правног студија биће и даље усаглашен са тенденцијом 
образовања правника на универзитетима у региону и у Европи, што ће ака-
демском особљу и студентима омогућити значајније међународно учешће 
у научном свијету и већу покретљивост. Факултет ће без сумње и у наред-
ним деценијама остати позициониран као престижна образовна и научна 
институција у области права, као значајан и угледан правни студиј у реги-
оналном и европском простору високог образовања.

Факултет ће и даље као аутономна и интегрисана академска заједни-
ца наставника, сарадника и студената бити  посвећен његовању академских 
и научних слобода и заштити академског интегритета.

Декан 
Проф. др Жељко Мирјанић 
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кроз историју

Крајем шездесетих и почетком седамдесетих година, убрзан 
привре дни и друштвени развој Социјалистичке Федеративне Републи-
ке Југославије и Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине утицао 
је на усвајање концепта децентрализације високог образовања по коме је 
било неопходно да се, поред републичког центра, у појединим регионима 
оснивају универзитети. Концепт децентрализације и релативног осамо-
стаљивања високог образовања и научно-истраживачких организација 
утицао је на образовање факултета, а затим и универзитета у Бањој Луци, 
а потом у Тузли и Мостару.

Регија Босанске крајине са 25 општина и више од 1.200.000 становни-
ка имала је посебну потребу за оснивањем високошколских организација 
због споријег развоја у појединим привредним, друштвеним и другим 
областима у односу на развијене регионе у СФРЈ, што је повећало и убрзало 
захтјеве да се оснују поједини факултети. Потреба за кадровима правног 
смјера била је изузетно велика па је до организованог облика студија права 
дошло и прије оснивања Правног факултета у Бањој Луци. Тако је већ 1960. 
године при Центру за стручно оспособљавање кадрова, односно јавних 
службеника, у Бањој Луци основан правни студиј за ванредне студен-
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те као деташирани студиј Правног 
факултета из Сарајева. Потом је овај 
студиј организован при Радничком 
универзитету од 1969. до 1973. годи-
не. У јесен 1973. године образовано 
је Одјељење Правног факултета из 
Сарајева са сједиштем у Бањој Луци 
на коме је организован редовни и 
ванредни студиј. Интересовање за 
студиј било је велико, што показују 
подаци да је исте године било упи-
сано 1.137 студената од којих 519 
редовних. Имајући у виду раст 
броја студената из године у годи-
ну, као и све друге карактеристике 
развоја регије и прихваћене Осно-
ве за оснивање Универзитета, 
Скупштина општине Бања Лука је, 
уз сагласност Скупштине СР БиХ, 
6. фебруара 1975. године донијела 
Одлуку о оснивању Правног факул-
тета у Бањој Луци као самосталне 

организације из области науке и високог образовања, тј. организације од 
посебног друштвеног интереса.

Приликом оснивања Факултета образована је Комисија матича-
ра која је имала задатак да усвоји привремени наставни план, распише 
конкурс и изабере наставнике и сараднике. У Комисију су именовани: 
академик проф. др Хамдија Чемерлић из Сарајева, проф. др Никола Стје-
пановић из Београда, академик проф. др Руди Киовски из Љубљане, проф. 
др Борислав Благојевић из Београда, проф. др Богдан Златарић из Загреба, 
проф. др Ђорђо Самарџић из Сарајева и проф. др Војислав Оташевић из 
Бање Луке. Скупштина општине, као оснивач, је именовала за привреме-
ног инокосног органа (декана) др Радована Хрњаза, тадашњег секретара 
Скупштине општине Бања Лука. Тада је именован и привремени Савјет 
Факултета чији је предсједник био мр Стојан Богосавац.

Након оснивачке (шестомјесечне) фазе на факултету су у октобру 
1975. године изабрани органи Факултета. За првог декана Факултета иза-

Први декан Правног факултета проф. 
др Радован Хрњаз непосредно послије 
оснивања факултета
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бран је проф. др Радован Хрњаз, а за предсједника Савјета Факултета 
изабран је Омер Вишић, дипломирани правник. Непосредно потом је 
конституисана и радна заједница (Збор радника), донесени потребни акти 
Факултета (Статути и самоуправни акти), а формирана је и Студентска и 
Синдикална организација.

Развој факултета првих десет година био је убрзан, а број студената 
био је у сталном порасту. Тако је сваке године у прву годину студија уписи-
вано од 300 до 400 студената. Убрзано је и кадровско јачање - запошљавање 
наставника, асистената и административних радника (студентска служба, 
библиотекари, правна и финансијска служба). Правни факултет је почео 
са радом са шест наставника и два асистента, а у првих пет година рада 
Факултета запослено је двадесет наставника и десет асистената.

У вријеме четверогодишњег грађанског рата Факултет је радио у оте-
жаним условима. Студенти су у великом броју били војни обавезници или 
су повремено ангажовани на друге послове потребне органима власти у 
ратним условима. Послије завршетка рата Факултет се вратио на редовне 
услове рада. Протеклих година на Факултету посебна пажња се посвећива-
ла кадровском јачању, модернизацији и осавремењивању наста вно-научног 
процеса и стварању бољих услова за рад наставника, сарадника и студена-

Сједница Скупштине општине Бањалука на којој је основан Правни факултет 6.2.1975
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та. Данас је Правни факултет лидер у образовању правника са модерним 
наставним планом и програмом који се континуирано мијења и усклађује 
са највишим европским стандардима. 

Одлука о оснивању Правног факултета



17

Знање по европским 
стандардима

Правни факултет у Бањој Луци већ дуже од четири деценије успје-
шно школује дипломиране правнике, специјалисте из више области права, 
магистре и докторе правних наука. У јесен 2014. године почело је образо-
вање и на мастер студијима по принципима Болоњске декларације на осам 
студијских програма: Кривично право, Уставно право, Грађанско право, 
Управно право, Пословно право, Међународно право, Радно и социјално 
право и Правно-историјске студије. Од академске 2019/20. године мастер 
студији су реформисани на начин да се изводе у оквиру једног студијског 
програма под називом „Мастер студије Право“, у оквиру којег су нека-
дашњи посебни студијски програми претворени у модуле, уз додатак још 
једног, деветог, правно-економског модула. Такође, од академске 2019/20. 
године са извођењем почињу докторске студије „Право“, које садрже девет 
истоимених модула као и студије другог циклуса. На овај начин је зао-
кружен процес високог образовања на сва три циклуса студија према 
наставним плановима и програмима усклађеним са европским и свјет-
ским стандардима и унутрашњим специфичностима.

У наставно-научном процесу на Факултету је по разним основама 
ангажовано више од 60 наставника и сарадника. То су углавном професо-
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ри који су са пуним радним временом запослени на Универзитету у Бањој 
Луци, а неки професори су у исто вријеме ангажовани и у институцијама 
Републике Српске или Босне и Херцеговине. На постдипломским и доктор-
ским студијима на Факултету ангажовани су и најеминентнији професори 
са других универзитета у региону. Правни факултет је на наставним пред-
метима на овим студијама ангажовао два или више наставника, а што 
представља стандард и за унапређење квалитета наставног рада на првом 
циклусу. 

ОСНОВНИ СТУДИЈ

Основни студиј права на нашем Факултету траје четири године (осам 
семестара). За то вријеме студенти који су се раније уписали на факултет 
морају да положе 31 испит да би стекли звање дипломираног правни-
ка. Оне који студирају по систему заснованом на такозваним болоњским 
принципима, очекују 34 испита и тек тада постају дипломирани правни-
ци. Другим ријечима, ти студенти за вријеме четворогодишњег студија 
морају да сакупе 240 ЕЦТС бодова или 30 бодова за сваки семестар.

И у дугорочним програмским опредјељењима Факултета, плани-
рано је да се квалитету наставе и у наредном периоду посвећује посебна 
пажња. То практично значи да се студијски програм мијења и освјежава 
у складу са развојем правне науке и струке и потребама друштва за ква-
литетним правним кадровима. 

За вријеме четворогодишњег школовања на основним студијима 
стичу поред знања из правних наука и квалитетно опште знање из еко-
номије, социологије, енглеског језика и енглеске правне терминологије. 
Наш Факултет је први у Босни и Херцеговини омогућио студентима да 
изучавају и руску правну терминологију у складу са потребама привреде 
и друштва уопште. 

У настави се увијек примјењују провјерене научно-истраживачке 
вриједности и најбоље правне солуције и пракса. Кад год је то могуће 
у наставни процес уводе се дидактичке и информатичке иновације 
како би студенти на савремени начин стекли што шире образовање и 
знање из предмета које изучавају. Тако је у протеклих неколико година 
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у на учно-наставни процес на Факултету уведена најновија информатич-
ка, аудио и видео опрема чиме су предавања и вјежбе подигнуте на виши 
ниво и истовремено унапређено учешће у настави професора са других 
универзитета.

Посебна пажња посвећује се и практичном оспособљавању сту-
дената. У савремено опремљеној судници на Факултету под надзором 
истакнутих судија, тужиоца, адвоката, нотара и искусних правника из 
органа управе, студенти стичу драгоцјено знање и искуство, тако да се 
одмах по завршетку студија могу да ухвате у коштац са све бројнијим и 
сложенијим изазовима правничке струке. 
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Табеларни приказ студијског програма 
ПРВА ГОДИНА

Р.б. Назив предмета ECTS 
бодова

Фонд 
часова

I СЕМЕСТАР
1. Теорија државе и права 10 5+2
2. Основи социологије са социологијом права 7 4+2
3. Општа историја државе и права 6 3+2
4. Основи економије за правнике 7 4+2
II СЕМЕСТАР
1. Римско право 10 5+2
2. Национална историја државе и права 7 4+2
3. Правна етика 7 4+2

4. Енглеска правна терминологија /
Руска правна терминологија 6 4+2

ДРУГА ГОДИНА

Р.б. Назив предмета ECTS 
бодова

Фонд 
часова

III СЕМЕСТАР
1. Кривично право 9 5+2
2. Насљедно право 6 4+2
3. Грађанско право 9 5+2
4. Финансијско право 6 4+2
IV СЕМЕСТАР
1. Уставно право 10 5+2
2. Правно нормирање 6 3+2
3. Право Европске уније 7 4+2
4. Породично право 7 4+2

ТРЕЋА ГОДИНА

Р.б. Назив предмета ECTS 
бодова

Фонд 
часова

V СЕМЕСТАР
1. Криминологија са пенологијом 6 4+2
2. Кривично процесно право 8 4+2
3. Управно право (општи и посебни дио) 8 4+2
4. Радно и социјално право 8 4+2
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Р.б. Назив предмета ECTS 
бодова

Фонд 
часова

VI СЕМЕСТАР
1. Међународно кривично право 8 4+2
2. Облигационо право 10 5+2
3. Међународно јавно право 8 4+2
4. Изборни предмет 4 3+1

4.1 Изборно и парламентарно право
4.2 Правне и политичке теорије
4.3 Правна реторика

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Р.б. Назив предмета ECTS 
бодова

Фонд 
часова

VII СЕМЕСТАР
1. Управни поступак и управни спор 8 4+2
2. Грађанско процесно право 8 4+2
3. Пословно право 7 4+2
4. Правна медицина 4 3+1
5. Изборни предмет 3 3+1

5.1 Дипломатско-конзуларно право
5.2 Јавна управа
5.3 Правни аспекти заштите животне средине
5.4 Организовани криминалитет
5.5 Упоредни политички системи

Р.б. Назив предмета ECTS 
бодова

Фонд 
часова

VIII СЕМЕСТАР
1. Међународно арбитражно право 6 4+2
2. Међународно приватно право 8 4+2
3. Међународно пословно право 8 4+2
4. Право интелектуалне својине 5 3+1
5. Изборни предмет 3 3+1

5.1 Велики правни системи
5.2 Посебни управни поступци
5.3 Банкарско и берзанско право
5.4 Право осигурања
5.5 Криминалистика
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ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИЈ

Само пет година послије оснивања Правног факултета у Бањој Луци, 
дакле, 1980. године почела је настава на постдипломском студију и обра-
зовања магистара и доктора правних наука. До 2001. године на Факултету 
су образовани специјалисти из разних области права чије усавршавање 
је трајало једну академску годину.

На специјалистичким студијима најприје је организована настава 
из области привредног права, а послије тога и из других области права. 
Специјалистички студиј под називом Правни послови у спољнотрговин-
ском промету, којим је руководио професор др Ђуро Вуковић, почео је на 
нашем факултету 1980. године. Циљ тог студија био је усавршавање знања 
правника, економиста и других високо-образованих кадрова. Послије тог 
школовања и стручног усавршавања кандидати су стицали звање специја-
листа за правне послове у спољнотрговинском пословању.

Успјешним завршетком овог специјалистичког студија, већ 1985. 
године факултет организује нови специјалистички студиј из области 
пословне и правне информатике. Руководилац овог студија био је про-
фесор др Милорад Закић.

Када је на Правном факултету у Бањој Луци организован постди-
пломски магистарски студиј, дошло је до малог застоја у организовању 
специјалистичких студија. Упркос томе у веома кратком временском пери-
оду организована су још два специјалистичка студија. Специјалистичким 
студијем из дипломатско-конзуларног права руководио је професор др 
Филип Турчиновић, а касније др Витомир Поповић а специјалистичким 
студијем из јавних финансија и финансијског права руководила је проф. 
др Милена Раковић.

И магистарски студиј на нашем факултету почео је веома рано, само 
седам година послије оснивања факултета. Школовање на овом студију 
трајало је двије академске године или четири семестра.

Настава за прве постдипломце на магистарском студију организо-
вана је из области радног права и самоуправљања у академској 1981/1982. 
години. Већ у наредној 1982/1983. години на Правном факултету почео је 
са радом магистарски студиј из области привредног права организован у 
сарадњи са Правним факултетом из Београда. Наставни план и програм 
овог магистарског студија био је усклађен са специјалистичким студијем 
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из исте области тако да су кандидати који су завршили специјалистички 
студиј из ове области, могли да наставе школовање на овом магистарском 
студију. Многи познати правници су тако стекли научно звање магистар 
привредноправних наука. Утом периоду организован је магистарски студиј 
из области кривичног права као и магистарски студиј из области прав-
них и политичких система.

Постдипломски магистарски студији на нашем факултету нису пре-
кидани ни за вријеме минулог грађанског рата. У академској 1993/1994. 
години организован је магистарски студиј из области државноправних 
наука. Касније је организована настава на магистарским студијима из 
области грађанског, кривичног, уставног, међународног права, управног 
права и управе, пословног права и права европских интеграција. До сада 
је звање магистра правних наука стекло укупно 111 постдипломаца, а тре-
нутно је активно 103 постдипломца. 

Од 2014. године организован је и мастер студиј, односно студиј II 
циклуса, у почетку кроз осам студијских програма, а од 2019. године као 
један студијски програм са девет модула. Тренутно, на овом циклусу 
студија активно је 122 студента, док је звање мастер права стекло осам 
студената.

Структура студијског програма „Мастер студије Право“ 
и табеларни преглед предмета по модулима

Студијски програм академских мастер студија траје једну сту-
дијску годину и има 60 ЕCTS бодова. Настава на студијском програму 
организује се у два семестра, који имају по 30 ЕCTS бодова. Ријеч је о сло-
женом студијском програму који има девет модула, креираном у складу са 
достигнућима правне науке, савременом правном праксом и студијским 
програмима реномираних правних факултета у региону и Европи. Про-
грам има јасно дефинисану сврху и незамјенљиву улогу у области правног 
образовања код нас. Циљеви студијског програма, исходи учења, знања 
и вјештине који се његовим савладавањем стичу, прецизно су одређени 
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и усклађени са основним задацима и циљевима Факултета, и са кадров-
ским потребама друштва. 

На нивоу студијског програма обезбијеђен је одговарајући проценат 
изборности, што академским мастер студијама даје неопходну флекси-
билност. Студенти, прије свега, бирају један од понуђених девет модула 
у оквиру студијског програма. Даље, од укупно 4 предмета, студијског 
истраживачког рада и завршног рада, 1 предмет (укључујући студијски 
истраживачки рад и завршни рад) је изборног карактера, што чини 25% 
од укупног броја предмета. У структури студијског програма заступљени 
су, у одговарајућим пропорцијама, теоријско-методолошки, научно-стру-
чни и стручно-апликативни садржаји (елементи у програмима обавезних 
и изборних наставних предмета).

Настава на студијском програму реализује се према плану извођења 
наставе и уз примјену различитих дидактичких метода, да би студенти 
развили одговарајуће способности и вјештине, без обзира на различите 
стилове учења. 
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1) Модул ГРАЂАНСКО ПРАВО

Р. 
Бр. Назив предмета/обавезе Семестар Статус

Настава
ECTS

П В СИР
1. Уговори грађанског права 

(облигациони, насљедни и 
брачни)

1 O 3 1 10

2. Право регистра 
непокретности

1 O 3 1 10

3. Изборни предмет 1 И 2 1 5
4. Студијски истраживачки рад 1 О 60 5
5. Теорија извршног процесног 

права
2 O 3 1 10

6. Завршни (мастер) рад 2 О 270 20
Укупно ECTS 60

Листа изборних предмета:

1. Брачно имовинско право
2. Нотарско право
3. Теорија ванпарничног процесног права
4. Оставински поступак
5. Грађански судски поступак са међународним елементом
6. Право кредита

2) Модул МЕЂУНАРОДНО ПРАВО

Р. 
бр. Назив предмета/обавезе Семестар Статус

Настава
ECTS

П В СИР
1. Уговори међународне 

трговине
1 O 3 1 10

2. Одабрана питања права 
Европске уније

1 O 3 1 10

3. Изборни предмет 1 И 2 1 5
4. Студијски истраживачки рад 1 О 60 5
5. Поступак пред Европским 

судом за људска права
2 O 3 1 10

6. Завршни (мастер) рад 2 О 270 20
Укупно ECTS 60
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Листа изборних предмета:

1. Рјешавање спорова у међународном праву 
2. Право и дипломатија 
3. Грађански судски поступак са међународним елементом
4. Заштита интелектуалне својине у међународном праву 
5. Међународно компанијско право
6. Право међународних плаћања 

3) Модул КРИВИЧНО ПРАВО

Р. 
бр. Назив предмета/обавезе Семестар Статус

Настава
ECTS

П В СИР
1. Кривично право 1 O 3 1 10
2. Кривично процесно право 1 O 3 1 10
3. Изборни предмет 1 И 2 1 5
4. Студијски истраживачки рад 1 О 60 5
5. Међународно кривично 

право
2 O 3 1 10

6. Завршни (мастер) рад 2 О 270 20
Укупно ECTS 60

Листа изборних предмета:

1. Кривично извршно право
2. Малољетничко кривично право

4) Модул ПОСЛОВНО ПРАВО

Р. 
бр. Назив предмета/обавезе Семестар Статус

Настава
ECTS

П В СИР
1. Право друштава капитала 1 O 3 1 10
2. Уговори у привреди 1 O 3 1 10
3. Изборни предмет 1 И 2 1 5
4. Студијски истраживачки рад 1 О 60 5
5. Банкарско право 2 O 3 1 10
6. Завршни (мастер) рад 2 О 270 20

Укупно ECTS 60
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Листа изборних предмета:

1. Право конкуренције
2. Патентно право
3. Заштита потрошача
4. Нотарско право

5) Модул ДРЖАВНО ПРАВО

Р. 
бр. Назив предмета/обавезе Семестар Статус

Настава
ECTS

П В СИР
1. Упоредни уставни системи 1 O 3 1 10
2. Право локалне самоуправе 1 O 3 1 10
3. Изборни предмет 1 И 2 1 5
4. Студијски истраживачки рад 1 О 60 5
5. Контрола уставности и 

законитости
2 O 3 1 10

6. Завршни (мастер) рад 2 О 270 20
Укупно ECTS 60

Листа изборних предмета:

1. Савремене правне теорије 
2. Парламентарно право 
3. Право и морал
4. Биоетика и право
5. Савремени правни системи
6. Уставни систем Босне и Херцеговине и ентитета

6) Модул УПРАВНО ПРАВО

Р. 
бр. Назив предмета/обавезе Семестар Статус

Настава
ECTS

П В СИР
1. Опште управно право 1 O 3 1 10
2. Службеничко право 1 O 3 1 10
3. Изборни предмет 1 И 2 1 5
4. Студијски истраживачки рад 1 О 60 5
5. Управно процесно право- 

општи дио
2 O 3 1 10

6. Завршни (мастер) рад 2 О 270 20
Укупно ECTS 60
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Листа изборних предмета:

1. Европски управни простор
2. Наука о јавној управи
3. Пореско право
4. Посебно управно право

7) Модул РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО

Р. 
бр. Назив предмета/обавезе Семестар Статус

Настава
ECTS

П В СИР
1. Индивидуално радно право 1 O 3 1 10
2. Службеничко право 1 O 3 1 10
3. Изборни предмет 1 И 2 1 5
4. Студијски истраживачки рад 1 О 60 5
5. Колективно радно право 2 O 3 1 10
6. Завршни (мастер) рад 2 О 270 20

Укупно ECTS 60

Листа изборних предмета:

1. Социјално право
2. Право социјалног осигурања

8) Модул ПРАВНО-ИСТОРИЈСКЕ СТУДИЈЕ

Р. 
бр. Назив предмета/обавезе Семестар Статус

Настава
ECTS

П В СИР
1. Институције римског права 1 O 3 1 10
2. Правна традиција српског 

народа
1 O 3 1 10

3. Изборни предмет 1 И 2 1 5
4. Студијски истраживачки рад 1 О 60 5
5. Упоредна правна традиција 2 O 3 1 10
6. Завршни (мастер) рад 2 О 270 20

Укупно ECTS 60

Листа изборних предмета:

1. Грађански судски поступак у римском праву 
2. Уставна историја Србије 1835-1914. године
3. Кодификације права у Новом вијеку
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9) ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ модул

Р. 
бр. Назив предмета/обавезе Семестар Статус

Настава
ECTS

П В СИР
1. Пореско право 1 O 3 1 10
2. Буџетско право и савремени 

буџетски системи
1 O 3 1 10

3. Изборни предмет 1 И 2 1 5
4. Студијски истраживачки рад 1 О 60 5
5. Међународно финансијско 

право
2 O 3 1 10

6. Завршни (мастер) рад 2 О 270 20
Укупно ECTS 60

Листа изборних предмета:

1. Економија јавног сектора
2. Порески систем(и) БиХ
3. Акти управе и управне процедуре

Структура студијског програма „Докторске студије Право“

Од оснивања Правног факултета у Бањој Луци до данас преко 
стотину кандидата пријавило је докторску дисертацију и од тога су 44 
кандидата стекла звање доктора правних наука. На докторске судије покре-
нуте у академској 2019/20. години уписано је девет кандидата на разним 
модулима. 

Студијски програм академских докторских студија траје три сту-
дијске године и има 180 ЕCTS бодова. Настава на студијском програму 
организује се у прве двије студијске године у два семестра, који имају по 
30 ЕCTS бодова. Трећа година је предвиђена за израду и одбрану доктор-
ске дисертације и има 60 ECTS бодова. 

На нивоу студијског програма обезбијеђен је одговарајући проце-
нат изборности, што академским докторским студијама даје неопходну 
флексибилност. Студенти, прије свега, бирају један од понуђених девет 
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модула у оквиру студијског програма. Даље, од укупно 5 предмета, нау-
чно-истраживачког рада, 2 научна чланка, те припреме пројекта, израде и 
одбране докторске дисертације, 4 предмета (укључујући и све остале оба-
везе) су изборног карактера, што чини 80% од укупног броја предмета. У 
структури студијског програма заступљени су, у одговарајућим пропор-
цијама, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни 
садржаји (елементи у програмима обавезног и изборних наставних пред-
мета, научног истраживачког рада, као и научних чланака које је студент 
дужан да напише и објави).

Приказано табеларно, изглед студијског програма је слиједећи:

Р. 
Бр. Назив предмета/обавезе Семестар Статус

Настава
ECTS

П В СИР
ПРВА ГОДИНА
1. Методологија правних наука 1 О 5 20
2. Научни истраживачки рад 1 О 5 90 10
3. Изборни предмет 1 2 И 5 15
4. Изборни предмет 2 2 И 5 15

Укупно ECTS 60
Р. 
Бр. Назив предмета/обавезе Семестар Статус

Настава
ECTS

П В СИР
ДРУГА ГОДИНА
1. Изборни предмет 3 3 И 5 15
2. Изборни предмет 4 3 И 5 15
3. Научни чланак 1 4 О 90 10
4. Научни чланак 2 4 О 90 10
5. Припрема пројекта 

докторске дисертације
4 О 90 10

Укупно ECTS 60
Р. 
Бр. Назив предмета/обавезе Семестар Статус

Настава
ECTS

П В СИР
ТРЕЋА ГОДИНА
1. Реферисање о напретку 

истраживања
5 О 10

2. Реферисање о напретку 
истраживања

6 О 10

3. Израда и одбрана докторске 
дисертације 

5-6 О 40

Укупно ECTS 60
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Табеларни преглед изборних предмета по модулима:

1) Модул ГРАЂАНСКО ПРАВО 
Листа изборних предмета у II семестру:

1. Одштетно право
2. Право обезбјеђења потраживања
3. Парнично процесно право
4. Увод у европско међународно приватно и процесно право

Листа изборних предмета у III семестру:

1. Право инвестиција
2. Права личности
3. Извршно процесно право
4. Банкарско и берзанско право
5. Тестаментарно располагање и нужни дио

2) Модул МЕЂУНАРОДНО ПРАВО 
Листа изборних предмета у II семестру:

1. Међународно пословно право
2. Право Европске уније
3. Међународно јавно право

Листа изборних предмета у III семестру:

1. Увод у европско међународно приватно и процесно право
2. Међународно арбитражно право
3. Међународно право интелектуалне својине
4. Међународноправна заштита људских права

3) Модул КРИВИЧНО ПРАВО 
Листа изборних предмета у II семестру:

1. Кривичноправо – општидио
2. Кривично право – посебни дио
3. Малољетничко кривично право
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Листа изборних предмета у III семестру:

1. Кривично процесно право – општи дио
2. Кривично процесно право – посебни дио
3. Међународно кривично право
4. Кривично извршно право

4) Модул ПОСЛОВНО ПРАВО 
Листа изборних предмета у II семестру:

1. Компанијско право
2. Економско право
3. Саобраћајно право
4. Право обезбјеђења потраживања

Листа изборних предмета у III семестру:

1. Трговинско право
2. Банкарско и берзанско право
3. Право индустријске својине

5) Модул ДРЖАВНО ПРАВО 
Листа изборних предмета у II семестру:

1. Уставно право – федерализам и уставне институције
2. Организација и одговорност државне власти
3. Правосудни систем – судска власт

Листа изборних предмета у III семестру:

1. Теорија државе и права
2. Тумачење права
3. Биоетика и право
4. Демократија и људска права
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6) Модул УПРАВНО ПРАВО 
Листа изборних предмета у II семестру:

1. Управно право – изабране теме
2. Јавне службе
3. Европско управно право
4. Јавна управа и транзициона реформа

Листа изборних предмета у III семестру:

1. Службеничко право и службеничка етика
2. Посебно управно право – изабране теме
3. Финансирање јавне управе
4. Акти управе и управне процедуре

7) Модул РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО 
Листа изборних предмета у II семестру:

1. Радно право
2. Социјално право
3. Радни спорови

Листа изборних предмета у III семестру:

1. Међународно радно право
2. Европско радно право
3. Службеничко право и службеничка етика

8) Модул ПРАВНО-ИСТОРИЈСКЕ СТУДИЈЕ 
Листа изборних предмета у II семестру:

1. Душаново законодавство
2. Византијска државноправна традиција
3. Контракти римског права
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Листа изборних предмета у III семестру:

1. Рецепција римског права
2. Развој представничког система у Србији током 19. и почетком 20. вијека
3. Настанак и рецепција парламентарног система у Европи

9) ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ модул 
Листа изборних предмета у II семестру:

1. Финансијско право – продубљени курс
2. Јавне финансије
3. Буџет и други инструменти финансирања јавних потреба

Листа изборних предмета у III семестру:

1. Финансијско право Европске уније
2. Финансирање јавне управе
3. Акти управе и управне процедуре
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Практично оспособљавање 
студената

Правници су доскора према традиционалном моделу универзитета 
завршавали студије са квалитетним теоријским знањем, а без значајнијег 
практичног рада и искуства. Обављање правничких послова могли су да 
науче на вјежбама и на правним клиникама које су с времена на вријеме 
организоване на Факултету. За вријеме студија имали су прилику да оду 
у суд, у посјету Казнено-поправном заводу, Заводу за судска вјештачења 
и неке друге специјализоване институције. 

У складу са захтјевима савременог образовања у претходном периоду 
на Факултету организоване су правне клинике из Грађанског процесног 
права, Кривичног процесног права, Управног права и управног поступка, 
Радног и социјалног права и из области заштите основних људских права 
и слобода. Ипак, све то није било довољно да студенти стекну одговарајуће 
практично искуство, те су практичне вјештине стицали тек када се запосле.

Сада је, међутим, дошло до промјене у приступу студентској прак-
си. Она је, наиме, подигнута на виши ниво. На то је утицала и потреба за 
унапређењем дуалног образовања, како бисмо понудили што комплет-
није дипломиране правнике на тржишту рада. Послодавци више не желе 
да мјесецима обучавају раднике о свом трошку. Они траже зналце који су 
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спремни да се одмах ухвате у коштац са свакодневним изазовима прав-
ничке професије.

Због тога се на Правном факултету у посљедње вријеме поклања 
посебна пажња практичном оспособљавању студената. У овој деценији 
остварени су значајни резултати у тој области, тако да је Факултет већ 
постао препознатљив, не само у овој регији, него и много шире. Наравно 
са разлогом.

На Факултету је за потребе практичног образовања направљена суд-
ница која је опремљена најсавременијом информатичком, аудио и видео 
опремом у којој са студентима раде искусне судије, тужиоци, адвокати и 
правници из разних државних институција.

Практична настава која се изводи у савремено опремљеној судни-
ци обавезна је за студенте. Ту се они први пут сусрећу са разним врстама 
поднесака. Овдје ће научити како се пишу тужбе, жалбе, разна рјешења, 
одлуке, изјаве па чак и захтјеви за спровођење истраге и разни други под-
несци. У судници, на нашем Факултету, често се под надзором истакнутих 
судија, тужилаца, адвоката, нотара и искусних правника из органа управе 
организују симулована суђења и управни поступци. Ради се са „живим“ 
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предметима у којим су студенти у свим улогама од судије до тужиоца, 
оптуженог, свједока и вјештака.

У протеклом периоду на овом Факултету организоване су и бројне 
радионице из готово свих области права. Споменућемо само неке:

Дана 5.12.2018. године у склопу Седмице људских права на Правном 
факултету одржана је радионица под називом „Кривична дјела почињена 
из мржње у законодавству Босне и Херцеговине и пракси Европског суда 
за људска права“. Радионица је организована уз помоћ Мисије ОЕБС-а 
у Босни и Херцеговини. Дана 25.01. 2019. године на Правном факултету 
Универзитета у Бањој Луци одржана је радионица из Грађанског права, 
под називом „Поништење предуговора о купопродаји непокретности“, 
на којој је учестовало 45 студената виших година студија. Дана, 23.5.2019. 
године реализована је радионица на тему: „Неовлаштена производња и 
промет опојних дрога- процесуирани случајеви из праксе“. Присутни су 
имали прилику да од тужиоца Саше Лаботића, који је специјалиста за ова 
кривична дјела, те од Зорана Булатовића, првог замјеника Окружног јав-
ног тужиоца, чују најзанимљивије информације о наведеној теми. Дана, 
4.6.2019. године одржана је радионица на тему „Кривична дјела против 
полног интегритета“. О томе је говорила искусни тужилац Сњежана Жив-
ковић. Она је са студентима подијелила огромна сазнања из праксе, али и 
указала на најзначајнија законска рјешења из ове области у нашем и међу-
народном законодавству. Присутни су имали прилику да чују нешто више 
и о неким конкретним случајевима.

Значајним практичним сазнањима и вјештинама наши студенти 
овладали су и учешћем у раду неколико правних клиника које су нарочито 
у овој деценији готово редовно организоване. Изузетно велико интере-
совање студената владало је за Криминалистичко-форензичку правну 
клинику. Већ неколико година заредом у љетном семестру организује се 
рад ове правне клинике. Због великог интересовања студената, само нај-
бољи су имали прилику да прошире своја сазнања и да овладају многим 
вјештинама из ове области. У раду наведене правне клинике, ове године 
је учествовало 20 студената углавном завршних година студија и они су 
14. 06. 2019. године добили цертификате о успјешно завршеној Кримина-
листичко-форензичкој правној клиници. У интерактивној комуникацији 
са врхунским стручњацима из праксе, студенти су имали прилику да 
разговарају и постављају питања судијама, тужиоцима, полицијским служ-
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беницима, адвокатима и другим стручњацима који непосредно поступају 
у откривању и доказивању кривичних дјела, вођењу кривичних поступа-
ка и доношењу одлука у кривичним стварима. Нашим студентима ништа 
мање није била привлачна ни Правна клиника „Правда за дјецу“ која је у 
академској 2018/2019. години организована у двије фазе. У првој фази која 
је трајала од 4.03. до 18.03.2019. године одржано је девет блокова преда-
вања и радионица на тему заштите дјеце у различитим областима права. 
У другој фази, полазници су похађали обуку у Центру за пружање бес-
платне правне помоћи. 

У оквиру пројекта „Клиничко образовање за студенте права у Босни 
и Херцеговини (СЛП Пројекат)“, на Правном факултету је реализова-
на Правна клиника „Вјештине заступања у кривичном поступку“. Тим 
поводом почетком априла 2019. године у судници на Правном факултету 
одржана је и завршна симулација суђења.

Уз редовну теоретску наставу, наши студенти су се додатно едукова-
ли и за коришћење правне базе „Параграф“. Захваљујући доброј сарадњи 
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Факултета и ове компаније, студентима је омогућен бесплатан приступ тој 
бази података у којој се налази више од 166 хиљада различитих докумената.

Наши студенти су добрим дијелом упознати и са најактуелнијим 
законским рјешењима пореског система Републике Српске.

На овом Факултету успјешно је завршен пројекат „Тероризам – 
изазов 21. вијека“. Овај пројекат, чија реализација је трајала мјесец дана, 
објединио је три активности кроз које су наши студенти имали могућ-
ност да са теоријског и практичног аспекта упознају феномен тероризма.

Крајем децембра 2018. године студенти друге године Правног 
факу лтета у оквиру наставног предмета Насљедно право успјешно су реа-
лизовали симулацију рочишта за расправљање заоставштине пред судом.

Нови приступ Факултета практичном образовању студената је у 
претходним годинама препознат и у многим привредним друштвима, 
органима управе и институцијама које радо примају наше студенте да код 
њих обављају студентску праксу. О томе говори и изузетно велики број 
Споразума које је наш Факултет до сада закључио са тим институцијама 
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како би за наше студенте обезбиједио и додатно практично оспособља-
вање и то у областима које су за њих посебно интересантне. Споразуми 
о обављању студентске праксе до сада су закључени са Народном банком 
Србије, Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове, 
Канцеларијом центра за националне судове за БиХ, Центром за соција-
лни рад, Републичким центром за истраживање рата, ратних злочина и 
тражење несталих, Републичким јавним правобранилаштвом, многим 
банкама, привредним друштвима, адвокатским канцеларијама и другим 
институцијама у Републици Српској.

Почетком јуна 2018. године на Правном факултету Универзитета у 
Бањој Луци организован је и једнодневни Сајам студентске праксе. На овој 
манифестацији су многе адвокатске канцеларије, осигуравајућа друштва, 
банке, многа предузећа и установе тражили студенте који су поред тео-
ријског образовања, жељни практичног оспособљавања и усавршавања. 

Због тога диплома Правног факултета Универзитета у Бањој Луци 
постала је вриједнија и траженија. По завршетку студија, свршени сту-
денти су сада много спремнији да се одмах ухвате у коштац са бројним 
изазовима и проблемима правне праксе. 
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За 45 година постојања Правног факултета у Бањој Луци образоване 
су генерације студената које поред стручног рада и правне праксе, креирају 
и развој правне науке. Током свих година на Факултету је посебна пажња 
поклањана квалитету наставе, као и испуњавању највиших стручних и 
научних стандарда у извођењу предавања, вјежби и других облика настав-
ног рада. Наставници и сарадници Факултета учествују и у ваннаставним 
активностима студената, како би им помогли да што боље овладају тео-
ријским и практичним знањима и вјештинама потребним правницима у 
разним областима права. 

Осим извршавања бројних и свакодневних обавеза у настави, настав-
ници и сарадници Правног факултета посвећени су сталном научном 
и стручном усавршавању и праћењу најновијих европских и свјетских 
сазнања и савремених трендова у њиховим научним областима. То најбоље 
илуструју сљедећи подаци о објављеним научним и стручним радовима. 
Према доступним подацима, наставници и сарадници Факултета објавили 
су готово четири хиљаде научних и стручних радова у разним домаћим 
и страним часописима, зборницима и другим научним публикацијама у 
периоду од 45 година постојања Правног факултета.
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О њиховом изузетном стваралачком опусу говори и податак да су у 
том периоду објавили и више од 500 књига, уџбеника и монографија, као 
аутори или коаутори. 

Факултет је до сада био носилац неколико значајних научно-истра-
живачких пројеката, почевши од првих пројеката “Недовољно развијена 
подручја, бржи развој и веће запошљавање”, и “Радна способност и радни 
вијек радника у базичним гранама привреде у Социјалистичикој Репу-
блици Босни и Херцеговини као фактор дугорочног развоја”, све до 
научно-истраживачких пројекта под називом „Правни положај узбуњи-
вача у Републици Српској“ из 2019. године, суфинансираног од стране 
Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и инфор-
мационо друштво. 

У протеклом периоду наставници Факултета учествовали су у број-
ним домаћим и међународним арбитражама. И то свакако говори да је 
научни допринос наставника и сарадника Правног факултета значајан у 
многим областима. Посебно је то изражено у области заштите људских 
права и слобода, као и у истраживању јавног мњења. Због тога су на Прав-
ном факултету у Бањој Луци 1999. године основани Центар за људска права 
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и Центар за организовање и истраживање јавног мњења, који су дјелова-
ли као посебне организационе јединице.

У првој и другој деценији 21. вијека Правни факултет Универзите-
та у Бањој Луци реализовао је значајне пројекте у сарадњи са Европском 
комисијом, ОЕБС-ом и другим међународним организацијама. 

Значајна пажња поклања се и примјени нових технологија у настав-
ном и научно-истраживачком процесу. Нови информациони систем који 
је завршен крајем 2013. године, значајно је олакшао рад наставницима 
и сарадницима Факултета и убрзао приступ многим базама података и 
различитим сервисима у цијелом свијету. У савременим условима, настав-
ницима и сарадницима је неопходна информациона и комуникациона 
технологија за квалитетно обављање научно-истраживачког рада. То је 
тренд који ће доћи до пуног изражаја тек у годинама које предстоје и који 
ће омогућити већу видљивост бављења научним радом. Уосталом, њихово 
научно стваралаштво је свих ових година видљиво и на бројним домаћим 

Конгрес Међународног савеза правника одржан у Москви на којем су присуствовали и 
представници нашег Факултета
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и међународним научним скуповима, тако да је њихово знање стечено 
вишегодишњим радом и истраживањима постало доступно свима, а пого-
тово онима који право свакодневно примјењују у пракси. 
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Правни факултет у Бањој Луци организовао је до сада бројне научне 
скупове, савјетовања, семинаре, округле столове и научне конференције. 
Многи су имали међународни карактер и значај. Циљ је био да се на јед-
ном мјесту окупе угледни научници и стручњаци из свих области права 
из Републике Српске и иностранства, како би се друштвеној заједници 
помогло да нека отворена и спорна законска и практична правна питања 
ријеши на најбољи могући начин. 

Већ 16 година заредом, почетком октобра, Правни факултет заједно 
са Удружењем правника Републике Српске организује регионално савје-
товање правника „Октобарски правнички дани“, на тему „Изградња и 
функционисање правног система Републике Српске“. На претходним 
годишњим скуповима до сада је учествовало око десет хиљада правни-
ка из Републике Српске, Србије и других држава. Поднесено је више од 
1500 реферата из свих области правне теорије и праксе, који су објавље-
ни у часопису „Правна ријеч“ и представљају драгоцјен извор за креаторе 
правног система, не само у Републици Српској. 

Међу значајне догађаје спада и међународна конференција под 
називом „Регионална сарадња у области грађанског судског поступка са 
међународним елементима“, која је трајала од 16. до 18. октобра 2008. годи-
не коју су подржале институције власти Републике Српске. Изложено је 
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13 реферата који су штампани у Зборнику радова објављеном 2009. годи-
не. На овој међународној конференцији учествовали су научници из осам 
европских земаља.

Пред крај 2010. године, 23. децембра, на Факултету је одржан много 
посјећен семинар на тему „Проширење Европске уније“. Само неколико 
мјесеци касније, 4. и 5. фебруара 2011. године, уз 36. годишњицу Прав-
ног факултета организован је значајан међународни научни скуп на тему 
„Актуелна питања у примјени кривичног законодавства“. На овом науч-
ном скупу учествовали су бројни универзитетски професори и сарадници, 
али и многе судије, тужиоци и адвокати. Изложено је 25 радова из свих 
области кривичног и кривичног процесног права. Поред аутора са под-
ручја некадашње Југославије на овом научном скупу изложена су и два 
научна рада из Русије. То су били радови академика Игора Трунова и проф. 
др Људмиле Константинове. Сви ови радови штампани су у посебном 
зборнику радова у издању Центра за публикације Правног факултета Уни-
верзитета у Бањој Луци 2011. године. Те исте године, 7. марта на факултету 
је организована и јавна расправа о промјенама Устава Републике Српске.

У току 2012. и 2013. године Правни факултет Универзитета у Бањој 
Луци је у сарадњи са невладиним организацијама организовао неколико 
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семинара и округлих столова на тему „Борба против корупције у високом 
образовању“.

Велику пажњу јавности привукла су и два округла стола који су 2012. 
и 2013. године организовани на Правном факултету. У препуној конферен-
цијској сали Факултета, 27. октобра 2012. године расправљало се о томе 
како образовању вратити дигнитет. У расправи су учествовали декани 
свих факултета, многи универзитетски професори и представници сту-
дената. Ништа мање интересовање јавности није било ни за округли сто 
који је 13. фебруара 2013. године организовао Правни факултет на коме 
је расправљано о раду Хашког трибунала. Начин рада Хашког трибунала 
анализирала је и група аутора у књизи „Хашки трибунал између права и 
политике“, која је нешто касније промовисана на Правном факултету, у 
сарадњи са Институтом за упоредно право из Београда. 

Уз 40. годишњицу Правног факултета у Бањој Луци, 5. фебруара 
2015. године на овом факултету одржан је међународни научни скуп на 
тему „Кривична дјела против човјечности“. Поднесено је девет реферата. 
Поред универзитетских професора из Републике Српске и Србије на овом 
научном скупу учествовали су и угледни научници из Русије и Словеније.
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Пред крај 2016. године, на Факултету је одржан занимљив и изузе тно 
посјећен семинар посвећен насиљу у породици. Нешто касније, 26. маја 
2017. године Правни факултет Универзитета у Бањој Луци је у сарадњи са 
Атланском иницијативом организовао регионалну конференцију посвеће-
ну родној равноправности. Поводом 25. годишњице доношења Устава 
Републике Српске Правни факултет Универзитета у Бањој Луци је 4. новем-
бра 2017. године организовао научни скуп са међународним учешћем на 
тему „Устав и изазови уставног развоја у сложеним државама“. 

Уз 44. годишњицу постојања Правног факултета Универзитета у 
Бањој Луци, 6. фебруара 2019. године одржан је округли сто на којем су 
учесници расправљали о теми „Правни положај узбуњивача у упоредном 
и домаћем праву“. 

У сарадњи са Правним факултетом, Мисија ОЕБС-а у Босни и Хер-
цеговини (The Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) 
је 27. јуна 2018. године организовала ваннаставну радионицу о међународ-
ном кривичном праву и транзицијској правди. 

Наставници и сарадници Правног факултета учесници су и релевант-
них међународних научних скупова, организованих од стране установа и 
асоцијација из, али и ван региона.  

Наставници и сарадници Правног факултета редовно учествују у 
раду међународних научних скупова које организују правни факултети 
из региона (нпр. из Новог Сада, Ниша, Крагујевца, Скопља). У претход-
ном периоду, на бројним научним скуповима, семинарима и округлим 
столовима представници Правног факултета из Бање Луке презентовали 
су стотињак научних и стручних радова из готово свих области правне 
науке, чиме су пружили значајан допринос правној науци и афирмацији 
матичне установе.

Многи, поготово они старији правници још памте и неке изузе тно 
значајне научне скупове које је Факултет организовао прије неколико 
деценија. Тако је био запажен научни скуп који је Факултет организо-
вао на тему „Актуелна правна питања сарадње са Европском економском 
заједницом, њеним чланицама и предузећима“- „Европска економска заје-
дница и Југославија“. Скуп је одржан 1982. године и окупио је 90 научника 
и стручњака. Тада је поднесено 14 реферата, који су објављени у посебном, 
тематском броју „Годишњака“ Правног факултета у Бањој Луци.

„Изградња и функционисање правног система у Републици Српској” 
била је тема научног скупа који је одржан у јуну 1997. године, под покрови-
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тељством предсједника Републике Српске и Народне скупштине Републике 
Српске. То је био један од најеминентнијих скупова који су до тада одржа-
ни у Републици Српској са више од 120 угледних научника и стручњака из 
свих области права. На скупу је поднесено 58 реферата који су објављени 
у Зборнику радова у издању Центра за публикације Правног факултета у 
Бањој Луци.

У децембру 1999. године, заједно са Академијом наука и умјетности 
Републике Српске, Правни факултет је организовао велики научни скуп 
на тему „650 година од доношења Душановог законика”. На скупу је под-
несено 30 реферата (20 из Републике Српске и 10 из Србије и Црне Горе).

Правни факултет у Бањој Луци је и у том ранијем периоду орга-
низовао више семинара и округлих столова, од којих се може издвојити 
округли сто на тему „Дејтонски споразум и арбитража Брчко“ у мају 1999. 
године. Био је запажен и округли сто на тему „Подјела надлежности између 
институција Босне и Херцеговине и ентитета“. Овај скуп одржан је у 
новембру 1999. године, а поднесено је 20 реферата. 
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Међународна научна и 
наставна сарадња

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци пуноправни је члан 
четири значајне међународне организације. Половином јуна 2010. годи-
не, из белгијског града Левен на адресу Факултета стигла је позивница за 
чланство у Европској асоцијацији правних факултета, након чега је Правни 
факултет Универзитета у Бањој Луци, постао пуноправни члан ове зна-
чајне европске асоцијације, чије је сједиште сада у Мадриду. Исте године, 
Правни факултет је примљен и у Међународни савез правника чије је сје-
диште у Москви, као и у Свјетску асоцијацију правника из Вашингтона. 
Од 2014. године, Правни факултет је пуноправни члан Свјетске асоција-
ције Правних факултета са сједиштем у Њујорку.

У априлу 2014. године, тадашњи декан Правног факултета Универзи-
тета у Бањој Луци, са сарадницима, учествовао је на конференцији декана 
Правних факултета, која је одржана у Даблину (Ирска). 

Академска заједница у свијету чула је и много раније за Правни 
факултет Универзитета у Бањој Луци. Интензивна сарадња Правног факул-
тета и бројних високошколских установа, међународних организација и 
институција почела је послије Дејтонског мировног споразума, када су 
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остварени значајнији контакти са правним факултетима из Европе, Аме-
рике и Азије. 

Крајем деведесетих година прошлог вијека успостављена је добра 
сарадња и са Савјетом Европе. Резултати те сарадње видљиви су прије 
свега у едукацији из области основних људских права и слобода. Резул-
тат успјешне сарадње је и велики вишедневни међународни семинар који 
су у априлу 1998. године у Бањој Луци организовали Правни факултет 
Универзитета у Бањој Луци и Правни факултет из Глазгова. Разговарало 
се о Европској конвенцији о заштити људских права и основних слобо-
да и механизмима те заштите у оквиру Савјета Европе. Поред професора 
Факултета, овом скупу присуствовали су и бројне судије, тужиоци и адво-
кати са овог подручја.

Добра сарадња са Савјетом Европе крунисана је и увођењем посеб-
ног наставног предмета о људским правима у наставне планове и програме 
факултета друштвеног смјера на Универзитету у Бањој Луци. Тим поводом 
наши професори учествовали су и на међународним семинарима који су од 
1998. до 2000. године организовани у Француској, Аустрији и Швајцарској. 
Поред тога, у октобру 1999. године у Бањој Луци формиран је Универзи-
тетски центар за људска права као посебна организациона јединица нашег 
факултета. Овај пројекат реализован је у сарадњи са Савјетом Европе и 
World University Service-om (WUS).

У 2008. години, у Бањој Луци је основан и Центар за едукацију студе-
ната о примјени Европске конвенције о заштити људских права и основних 
слобода. Формиран је и студентски клуб „АБЕА“ који је постигао значајне 
успјехе на међународним такмичењима у примјени Европске конвенције 
о заштити људских права и основних слобода.

У сарадњи са Међународним комитетом Црвеног крста Правни 
факултет је организовао више предавања из хуманитарног права. Органи-
зовано је и више округлих столова и трибина у сарадњи са Организацијом 
за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС), на којима је разговарано о акту-
елним правним темама.

У оквиру сарадње са Канцеларијом Специјалног представни-
ка Европске уније у Босни и Херцеговини, одржан је низ предавања на 
Факултету. 

У сарадњи са амбасадом Руске Федерације у Босни и Херцеговини 
и Удружењем Српско-руско пријатељство „Братство“, на овом Факулте-
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ту одржане су бројне промоције стипендија руске Владе за студирање на 
високошколским установама у Руској Федерацији.

Од изузетне важности за Правни факултет свакако је и учешће у 
међународном пројекту „Tempus Phare“ који је обухватао међународну 
размјену наставника и набавку рачунарске опреме и књига за библиотеку. 
У оквиру овог програма наставници и сарадници Факултета боравили су 
на Правном факултету у Фиренци.

Почетком 1998. године Правни факултет је учествовао у међуна-
родним пројектима, који су организовани у сарадњи са „Chicago-Kent“ 
колеџом, „Illionois Institute of Technology“, и уз сарадњу са Америчком 
адвокатском комором за Централну и Југоисточну Европу (ABACEELI).

Правни факултет има значајно учешће и у реализацији уговора о 
сарадњи на академском нивоу које је Универзитет у Бањој Луци потписао 
са другим универзитетима у свијету.

Правни факултет је у програму размјене наставника, сарадника и 
студената више година успјешно сарађивао са South Texas Law College из 
Хјустона. Добру сарадњу Факултет је остварио и са америчком агенцијом 
за међународни развој (USAID), углавном кроз предавања наших експе-
рата о реформи правног система.

У протеклих 45 година постојања Правног факултета у Бањој Луци 
био је низ случајева успјешне размјене наставника, сарадника и студена-
та са факултетима у иностранству. Један од новијих примјера забиљежен 
је у 2019. години. Студент треће године Правног факултета, Александар 
Крeчар боравио је током академске 2018/19. године у САД-у у оквиру про-
грама студентске размјене Global UGRAD у савезној држави Канзас на 
Универзитету Кansas State University. 

Кроз све ово вријеме професори Правног факултета стекли су и међу-
народну репутацију, а неки од њих и могућност да равноправно учествују 
у раду значајних међународних организација, у међународним арбитра-
жама и научноистраживачким пројектима. Тако је, на примјер проф. др 
Љиљана Мијовић у два мандата обављала функцију судије Европског суда 
за људска права у Стразбуру. 

Почетком фебруара 2019. године на Правни факултет у Бањој Луци 
стигло је још једно значајно признање и потврда сталних напора за уна-
пређење међународне сарадње. Овдје је основана Секција УНЕСКО-ве 
катедре за биотику. 
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Правни факултет Универзитета у Бањој Луци је много раније 
широм отворио врата за сарадњу са Правним факултетима са подручја 
бивше Југославије. Она се огледа прије свега у заједничком организовању 
и учешћу на научним скуповима и научноистраживачким пројектима, 
размјени књига и других публикација, гостовањима професора и уче-
ствовању у наставном процесу. 

Иако сарадња са Правним факултетом из Београда није никада ни 
прекидана, 3. октобра 2008. године она је крунисана још једним заједнич-
ким пројектом. Тог дана на Правном факултету у Бањој Луци потписан 
је уговор о заједничком организовању постдипломског магистарског сту-
дија у Бањој Луци. 

Правни факултет је потписао бројне споразуме о сарадњи са прав-
ним факултетима са подручја претходне Југославије. Ефекти те сарадње 
су видљиви сваке године у октобру на Октобарским правничким данима, 
када на Правни факултет стигну угледни универзитетски професори из 
многих држава у региону. 
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Угледни гости за катедрама

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци познат је и по честим 
посјетама угледних личности из јавног друштвеног живота. У протеклих 
45 година на Правном факултету гостовали су предсједници држава и 
влада, министри, народни посланици, амбасадори, познати домаћи и 
страни правници, угледни универзитетски професори, судије, тужиоци, 
адвокати, нотари, привредници, књижевници и друге јавне личности.

Овом приликом споменућемо само неке угледне госте који су у ско-
рије вријеме одржали предавања на Правном факултету: Мартин Лутер 
Кинг III, бугарски министар иностраних послова Николај Младенов, 
делегација Међународног савеза правника из Москве коју је предводио 
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Андреј Адамович Требков предсједник овог савеза и тада предсједник 
Савеза правника Русије. У протеклом периоду су гостовали и некадашњи 
предсједник Савезне Републике Југославије др Војислав Коштуница, пред-
сједник и судије Уставног суда Србије: проф. др Боса Ненадић, проф. др 
Драгиша Слијепчевић, проф. др Оливера Вучковић и други познати уни-
верзитетски професори из Србије и сусједних држава.

На Правном факултету су гостовале и многе познате личности из 
политичког живота, члан Предсједништва Босне и Херцеговине Милорад 
Додик, предсједник Републике Српске Жељка Цвијановић, предсједник 
Високог судског и тужилачког савјета Милан Тегелтија, министар за нау-
чно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво 
Срђан Рајчевић и други.

Правни факултет посјетио је и амбасадор Народне Републике Кине, 
Ванг Фугуо који је говорио студентима о развоју кинеског друштва и старој 
кинеској цивилизацији. Сличну тему за предавање студентима изабрао је 
и грчки амбасадор у БиХ Каролос Гадис.  

Алејандро Салинас код нас
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Професор Лоренс Френч са америчког универзитета Њу Хемшир, 
представник Дирекције за људска права Министарства иностраних 
послова Чилеа Алејандро Салинас, проф. др Пабло Маналич, са Правног 
факултета Универзитета Чилеа из Сантијага, шеф Мисије ОЕБС-а за Босну 
и Херцеговину амбасадор Џонатан Мур, министар-савјетник у амбасади 
Руске Федерације у БиХ Петар Фролов, генерални директор у Европској 
комисији Кристиан Даниелсон и Ларс Гунар Вигемарк шеф делегације 
Европске комисије и специјални представник Европске уније у Босни и 
Херцеговини, амбасадор Венецуеле у Београду др Дија Надер де Ел Анда-
ри, декан Колеџа за едукацију судија у Висконсину и судија Окружног суда 
у Висконсину Мел Фланаган, професор Јанс Воелк са Правног факулте-
та Универзитета Тренто из Италије, су само од неких познатих личности 
који су одржали предавање на Правном факултету.

Дија Надер Андари
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Златан Клокић, министар за европске интеграције и међународну сарадњу
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Декани Правног факултета

Декан представља факултет, одговаран је за законитост рада и доноси 
појединачне акте. За декана може бити именован наставник у научно-на-
ставном звању ванредног или редовног професора, са пуним радним 
временом на Универзитету и који је члан научно-наставног вијећа факул-
тета. Мандат декана траје четири године са могућношћу још једног избора. 
Декан за свој рад одговара ректору, научно-наставном вијећу факултета и 
другим органима универзитета, у складу са статутом универзитета.

Функцију декана Правног факултета од његовог оснивања обавља-
ло је 13 професора Факултета:

1. Проф. др Радован Хрњаз од 1975. до 1979. године (два мандата).
2. Доц. др Ленко Мандић од 1979. до 1981. године.
3. Проф. др Мићо Царевић од 1981. до 1983. године.
4. Проф. др Рајко Кузмановић од 1983. до 1985. године.
5. Проф. др Ђуро Вуковић од 1985. до 1987. године.
6. Проф. др Драго Ледић од 1987. до 1989. године.
7. Проф. др Вјекослав Видовић од 1989. до 1991. године.
8. Проф. др Милош Бабић од 1991. до 1996. године (два мандата).
9. Проф. др Рајко Кузмановић од 1996. до 2000. године (два мандата).
10. Проф. др Милорад Живановић од 2000. до 2008. године (четири 

мандата по 2 године).
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11. Академик проф. др Витомир Поповић од 2008 до 1. октобра 2016. 
године (два мандата по четири године).

12. Проф. др Петар Кунић, вршилац дужности декана од 2. октобра 2016. 
до 31. марта 2017. године.

13. Проф. др Жељко Мирјанић, декан од 1. априла 2017. године. 

Svi dekani

Проф. др Радован Хрњаз Доц. др Ленко Мандић Проф. др Мићо Царевић
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Проф. др Рајко Кузмановић

Проф. др Вјекослав Видовић

Академик проф. др Витомир 
Поповић

Проф. др Ђуро Вуковић

Проф. др Милош Бабић

Проф. др Петар Кунић

Проф. др Драго Ледић

Проф. др Милорад 
Живановић

Проф. др Жељко Мирјанић 
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Списак наставника и 
сарадника по катедрама у 

академској 2019/2020. години

Катедра за Римско право и историју права и државе

1. Др Здрава Стојановић, ванредни професор на предметима Општа 
историја државе и права и Национална историја државе и права.

2. Др Мирјана Мишкић, доцент на предмету Римско право.
3. Милица Ристић, дипл. правник, асистент на ужим научним обла-

стима Римско право и Историја државе и права.

Катедра за државно-правне науке

1. Др Игор Милинковић, ванредни професор на предметима Теорија 
државе и права и Правна етика. 
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2. Др Милан Пилиповић, доцент на предметима Уставно право и 
Изборно и парламентарно право.

3. Роберт Шврака, мастер правник, виши асистент на предметима Тео-
рија државе и права и Правна етика.

Катедра за грађанско и пословно право

1. Др Дарко Радић, ванредни професор на предметима Породично 
право и Облигационо право.

2. Др Зоран Васиљевић, ванредни професор на предметима Пословно 
право и Право осигурања. 

3. Др Раденко Јотановић, ванредни професор на предмету Грађанско 
право.

4. Мр Стојана Петровић, виши асистент на предмету Грађанско про-
цесно право.

5. Дејан Пилиповић, мастер правник, виши асистент на предметима 
Породично право и Облигационо право.

6. Ирена Радић, мастер правник, асистент на предметима Пословно 
право и Право осигурања. 

7. Босиљка Чубриловић, мастер правник, асистент на предметима 
Грађанско право и Насљедно право.

Катедра за кривично право

1. Др Иванка Марковић, редовни професор на предметима Кривично 
право и Криминологија са пенологијом.

2. Др Милијана Буха, доцент на предметима Кривично процесно право 
и Међународно кривично право.

3. Оливера Шево, мастер правник, виши асистент на предметима Међу-
народно кривично право и Криминологија са пенологијом.
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Катедра за управно, радно и социјално право

1. Др Мирјана Рађеновић, редовни професор на предметима Управни 
поступак и управни спор и Управно право (општи и посебни дио).

2. Др Жељко Мирјанић, редовни професор на предметима Радно и 
социјално право и Правно нормирање.

3. Др Бојана Пољашевић Васиљевић, доцент на предмету Финансијско 
право. 

4. Др Бојан Влашки, доцент на предмету Управно право (општи и 
посебни дио).

5. Санда Гверо, мастер правник, виши асистент на предметима Радно 
и социјално право и Правно нормирање. 

Катедра за међународно право

1. Академик др Витомир Поповић, редовни професор на предметима 
Међународно пословно право и Међународно арбитражно право.

2. Др Валерија Шаула, редовни професор на предмету Међународно 
приватно право.

3. Др Љиљана Мијовић, ванредни професор на предмету Међунаро-
дно јавно право и Дипломатско-конзуларно право. 

4. Његослав Јовић, мастер правник, виши асистент на предмету Право 
интелектуалне својине.

5. Игор Поповић, мастер правник, виши асистент на предметима Међу-
народно јавно право и Међународно приватно право. 
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НАСТАВНИЦИ КОЈИМ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
НИЈЕ МАТИЧНИ А ИЗВОДЕ НАСТАВУ

1. Др Милан Стојаковић, редовни професор на предмету Правна меди-
цина, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци. 

2. Др Слађана Мирјанић, редовни професор на предмету Правни 
аспекти заштите животне средине, Природно-математички факул-
тет Универзитета у Бањој Луци. 

3. Др Драгана Вилић, ванредни професор на предмету Основи соци-
ологије са социологијом права, Економски факултет Универзитета 
у Бањој Луци. 

4. Др Стево Пуцар ванредни професор на предмету Основи економије 
за правнике, Економски факултет Универзитета у Бањој Луци. 

5. Др Дијана Зрнић, доцент на предмету Енглеска правна терминоло-
гија, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци. 

ПРОФЕСОРИ КОЈИ ПО УГОВОРУ ИЗВОДЕ 
НАСТАВУ НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ

1. Академик др Снежана Савић, редовни професор Правног факулте-
та Универзитета у Бањој Луци на предмету Теорија државе и права, 
судија Уставног суда Републике Српске.

2. Академик др Миодраг Симовић, редовни професор Правног факул-
тета Универзитета у Бањој Луци на предмету Кривично процесно 
право, судија Уставног суда Босне и Херцеговине.

3. Академик др Радован Вукадиновић, редовни професор на предмету 
Право Европске уније, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу.

4. Академик др Станко Бејатовић, редовни професор на предмету 
Међународно кривично право, Правни факултет Универзитета у 
Крагујевцу.

5. Др Никола Мојовић, редовни професор Правног факултета Уни-
верзитета у Бањој Луци на предметима Римско право и Правна 
реторика. 
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6. Др Марко Рајчевић, редовни професор Правног факултета Уни-
верзитета у Бањој Луци на предметима Пословно право и Право 
осигурања, судија Уставног суда Републике Српске.

7. Др Ранка Рачић, редовни професор на предмету Грађанско процесно 
право, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву.

8. Др Урош Пена, ванредни професор на предмету Криминалистика, 
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву.

9. Др Миле Шикман, ванредни професор Правног факултета Уни-
верзитета у Бањој Луци на предмету Организовани криминалитет, 
начелник Управе за полицијско образовање у МУП-у Републике 
Српске.

10. Др Ђорђе Раковић, доцент Правног факултета Универзитета у Бањој 
Луци на предмету Насљедно право, члан Одбора државне управе 
за жалбе.

11. Др Свјетлана Ивановић, доцент на предмету Право интелектуалне 
својине, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву. 





69

Наставници и сарадници 
Правног факултета



70

45 година Правног факултета

Наставници и сарадници Правног факултета 
који су у сталном радном односу

Др Жељко Мирјанић

Звање редовни професор
Катедра за управно, радно и социјално право
Ужа научна област: Радно и социјално право 
Датум и мјесто рођења: 17. октобар 
1959. године, Бања Лука. 

Образовање
• Дипломирао на Правнoм факултету Универзитета у Бањој Луци 

13.7.1982. године.
• Магистарску тезу под насловом „Радни односи научно-наставног 

подмлатка“ одбранио 1987. на Правном факултету у Београду. 
• Докторску тезу под насловом „Радни односи научно-наставног и научног 

кадра“ одбранио 1992. на Правном факултету Универзитета у Бањој 
Луци.

Најзначајнији студијски боравци у иностранству
• Студијски боравци у низу земаља у оквиру међународних научних 

пројеката и сарадње са другим државама: Енглеска, Норвешка, Швед-
ска, САД, Чешка, Пољска, Финска, Италија, Њемачка.

Радно ангажовање на Универзитету: 
• Запослен на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци од 1.1.1984. 

године до данас. Доцент на Правном факултету од 1993. до 1998. годи-
не; Ванредни професор на Правном факултету од 1998. до 2004. године. 

• Редовни професор на Правном факултету од 2004. године. 
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Одговорни наставник: 
• Одговорни наставник на Правном факултету у Бањој Луци на настав-

ним предметима: Радно и социјално право и Правно нормирање;
• Руководилац Одсјека студија за социјални рад од оснивања одсјека 2000. 

године до 2006. године и одговорни наставник на наставним предме-
тима: Радно право и Социјално право на одсјеку за социјални рад на 
Факултету политичких наука.

Државне и јавне функције:
• Посланик у Народној скупштини Републике Српске од 1996. до 1998. 

и од 2006. до 2014. године.
• Предсједавајући и замјеник предсједавајућег Представничког дома Пар-

ламентарне скупштине Босне и Херцеговине од 2000. до 2002. године.

Учешће на домаћим и међународним научним скуповима: 
• Учествовао на многим међународним скуповима организованим у 

оквиру истраживачких пројеката и другим скуповима, који су посвеће-
ни питањима из Радног и социјалног права, посебно хармонизацији 
нашег права са правом ЕУ. 

Најзначајнији пројекти
• Учесник неколико истраживачких пројекта организованих од стра-

не међународних организација и универзитета из европских држава. 

Објављене књиге: 
• Индивудуални радни односи, Правни факултет, Бања Лука, 2003; 
• Социјално право са основама права, Филозофски факултет Бања Лука 

2004, (коаутор, аутор дијела Социјално право); 
• Писање и доношење закона, Правни факултет, Бања Лука, 2014; 
• Увод у радно право, Правни факултет, Бања Лука, 2020. (у припреми) 

Укупан број објављених научних и стручних радова 
• Аутор преко 100 научних и стручних радова објављених у часописима 

и зборницима радова са научних и стручних скупова, од којих се могу 
издвојити неки радови у претходним годинама:
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• Mirjanić Željko, „Role of social partners in protecting an employed 
whistleblower as an element of social development“, 18th International 
Scientific Conference on Economic and Social Development- ‘Building 
Resilient Society’ – Zagreb, 2016.

• Mirjanić Željko, Ćošabić Jasna, „Protection of whistleblower’s employment 
status“, 16th International Scientific Conference on Economic and Social 
Development – The Legal Challenges of Modern World-Split, 2016.

• Mirjanić Željko, Čošabić Jasna, „Protection of ‘whistleblowers’ identity“, 
Entrenova Conference, Dubrovnik, 2017.

• Mirjanić Željko, Ćošabić Jasna, Advantages and Disadvantages of the 
Information Technology Use in the Whistleblowing Process, 22th International 
Scientific Conference on Economic and Social Development – The Legal 
Challenges of Modern World – Split, 2017.

• Мирјанић Жељко, „Утицај глобализације на радно право (пост)транзи-
ционих земаља“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, 2018.

• Мирјанић Жељко, „Значај социјалног дијалога у процесу усклађивања 
домаћег права са правом Европске уније“, Зборник радова Правног 
факултета у Нишу, Ниш, 2014.

• Мирјанић Жељко, „Дејтонски споразум и радно законодавство“, Збор-
ник радова“ Двадесет година Дејтонског споразума“, Источно Сарајево, 
2017.

• Мирјанић Жељко, „Хармонизација радног права Републике Српске“, 
Зборник радова „Однос права у региону и права Европске уније“, Источ-
но Сарајево, 2015.

• Мирјанић Жељко, „Законодавство Републике Српске – примјена и 
промјена ентитетског уређења“, Зборник радова „Дејтонски миров-
ни споразум двадесет година касније“, Академија наука и умјетности, 
Бања Лука, 2016.
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Академик др Витомир Поповић

Редовни професор
Катедра за међународно право
Ужа научна област
Међународно трговинско право 
Датум и мјесто рођења: 20. јуни 1956. 
године у Бистрици код Бање Луке.

Образовање:
• Правни факултет завршио је 1980. године у Бањој Луци.
• Правосудни испит положио је 1982. године.
• Постдипломске студије привредно-правног смјера завршио је 1989. 

године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, одбраном 
магистарске тезе Доцња продавца са испоруком робе. 

• Докторирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1991. 
године одбраном дисертације Доцња купца код купопродајних уговора 
у привреди.

Радно ангажовање:
• Изабран је у звање доцента на Правном факултету Универзитета у Бањој 

Луци на наставном предмету Међународно трговинско право 1994, за 
ванредног професора 1999, а за редовног професора 2003. године. Овај 
предмет је предавао и предаје и на Економском факултету и Факултету 
безбједности Универзитета у Бањој Луци; Економском факултету спољне 
трговине у Бијељини; Факултету пословне економије Универзитета 
Источно Сарајево; Предавао је и туристичко право Европске уније 
на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци; 
Међународно право на Високој школи унутрашњих послова у Бањој 
Луци; Пословно право на Правном факултету Универзитета Источно 
Сарајево, Вишој школи, Високој школи, а сада и на Факултету за туризам 
и хотелијерство у Требињу и на Факултету за производњу и менаџмент 
Универзитета Источно Сарајево. 
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• Стални је предавач на Зимској школи европског права, почев од њеног 
оснивања, коју већ 20 година организује Центар за европско право 
Правног факултета Универзитета у Крагујевцу.

• Од 1. септембра 2008. године па до 1. септембра 2016. године обављао је 
дужност декана Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. 

• За дописног члана Академије наука и умјетности Републике Српске иза-
бран је 21. децембра 2012. године. За редовног члана Академије наука 
и умјетности Републике Српске је изабран 21. децембра 2018. године. 

• Од 17. септембра 2019. године је изабран за дописног члана Балканског 
научног центра Руске академије природних наука. 

• Дана 27. септембра 2019. године је изабран за члана Координационог 
савјета Међународног савеза правника Руске федерације (Координа-
ционного совета Международного союза юристов). 

• Био је и омбудсман за људска права БиХ (2004-2008), судија и 
потпредсједник Уставног суда БиХ (1997-2002); члан - судија Комисије 
Дома за људска права БиХ (1996-2003); члан Међународног арбитражног 
трибунала у име Републике Српске, у Арбитражи за област Брчко (1996-
2016); потпредсједник Владе Републике Српске за унутрашњу политику 
(1993-1994); -директор Института за међународно право и међународну 
пословну сарадњу Бања Лука 1993-2003; предсједник Основног суда 
Бања Лука (1992-1993); судија Основног суда Бања Лука (1987-1992). 

• Од 2008. године предсједник је Спољнотрговинске арбитраже при 
Привредној комори Републике Српске; арбитар Спољнотрговинске 
арбитраже при Привредној комори СРЈ, сада Србије; арбитар Маке-
донске арбитраже,

• Од 10. октобра 2012. године арбитар Сталне арбитраже при Господар-
ској зборници Словеније, а од 16. јуна 2018. године стални арбитар на 
Листи међународних спорова и на Листи домаћих спорова Арбитраж-
ног суда при Спољнотрговинској комори Босне и Херцеговине;

• Био је консултант у споровима међународног стечаја ,,Бирач“ а.д. 
Зворник; у рјешавању спорова са елементом иностраности пред 
међународним арбитражама и судовима (Међународним арбитражним 
судом МПК у Паризу, Арбитража у Бечу, (Чез, А.Ц. Република 
Чешка против МХ ,,Електропривреда“ Републике Српске Требиње, 
ЗП ,,Рудник и термоелектрана Гацко“ а.д. и МХ ,,Електропривреда“ 
Републике Српске Требиње МП а.д. Требиње)); пред Међународним 
центром за рјешавање инвестиционих спорова у Вашингтону (ICSID) у 
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спору ,,Електрогосподарства“ Словеније против Босне и Херцеговине; 
пред ad hoc арбитражом у Београду у спору ,,Електрогосподарство“ 
Словеније против РиТЕ Угљевик; затим консултант у изградњи друге 
фазе хидроелектрана на Требишњици између ,,Електропривреде“ 
Републике Српске и ,,Електропривреде“ Републике Хрватске познате као 
Дубровник 2., Technor Energy Norway из Осла, и читавом низу спорова 
пред домаћим и међународним судовима. 

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству;
• Учествовао у раду више од 70 међународних конференција и скупова. 
• Учествовао је у више од десет пројеката из области улагања страног 

капитала, трансформације предузећа, рјешавања спорова са елемен-
том иностраности, европских интеграција итд.

Најзначајнији објављени радови;
• До сада је објавио једанаест књига, и то: три монографије: Правни 

аспекти доцње продавца (195 страна), Правни аспекти доцње купца 
(189 страна) и Арбитража за област Брчко-спор или фарса стољећа 
(1.008 страна); 

• шест уџбеника (коаутор): Међународно пословно право, Општи дио 
(510 страна) и Посебни дио (542 стране)

• Уговори међународне трговине (542 стране),
• Међународно јавно право (521 страна), 
• Трговинско право (273 стране), 
• Уговори у привреди (487 страна), 
• Европски суд за људска права у Стразбуру (228 страна); 
• двије књиге (коаутор): -Nullum crimen, nulla poena sine lege (730 страна) и 
• Документи Дејтон – Париз (474 стране). 
• Објавио је више од стотину научних и стручних радова у земљи и 

иностранству, 

Важне напомене:
• Ктитор је Цркве Светог Јована Крститеља у Бистрици бањалучкој. 
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Носилац је великог броја домаћих и међународних признања као на 
примјер: 
• Ордена Светог Саве трећег степена; Ордена Његоша трећег реда; 

златне медаље Уставног савјета Француске; медаље Папског нунција 
за заштиту људских права и слобода; Октобарске споменице 1991. за 
велики допринос у стварању Републике Српске; Споменице просвјетног 
и културног друштва „Просвјета“; Повеље за изузетан допринос 
самосталности и независности адвокатуре у Републици Српској; пет 
споменица Свете српске царске лавре манастира Хиландар; посебног 
признања манастира Жича поводом 800 година постојања; посебног 
признања ,,Алумина“ д.о.о. Зворник за успјешно правно заступање 
интереса фабрике и многа друга. 



45 година Правног факултета

77

Др Валерија Шаула

Редовни професор,
Катедра међународног права,
ужа научна област:
Међународно право
Датум рођења: 14. јуни 1961. 
године у Бањој Луци. 

Образовање
• Студирала је на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци у пери-

оду од 1980. до 1984. године, дипломиравши са просјечном оцјеном 9,73. 
• Магистарски рад под насловом «Мјеродавно право за међународну 

продају робе-Хашка конвенција о мјеродавном праву за међународну 
продају робе из 1986. године», одбранила 18.04.1989. године на Прав-
ном факултету Универзитета (Свеучилишта) у Загребу, ментор: проф. 
др Жељко Матић.

• Докторску дисертацију под насловом ”Унификација правила о одређењу 
мјеродавног права за уговорне обавезе у оквиру Европске заједице”, 
одбранила 20.02.1992. године, на Правном факултету Универзитета 
(Свеучилишта) у Загребу, ментор: проф. др Жељко Матић.

Радно ангажовање
• На Правном факултету Универзитета у Бањој Луци је запослена од 

23.12.1985. године као асистент-приправник, а затим прошла сва звања 
и 13.04.2009. године је изабрана за редовног професора за ужу научну 
област Међународно право. 

• Обављала је функцију вишег правног савјетника у бањолучкој канце-
ларији Омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине, замјеника 
и вишег замјеника Омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине.

• У периоду 2008-2016. обављала је функцију проректора за међународ-
ну сарадњу Универзитета у Бањој Луци. 
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• Била је члан Комисије Министарства правде Републике Српске за пола-
гање нотарског испита, члан Комисије за информисање и признавање 
докумената из области високог образовања, члан Савјета за развој висо-
ког образовање и осигурање квалитета Владе Републике Српске. 

• Била је ментор за израду специјалистичких, мастер, магистарских и 
докторских радова, и члан комисија за оцјену тих радова, као и члан 
комисија за избор асистената и наставника на правним факултетима 
у земљи и региону.

• Била је рецензент за објављивање више уџбеника и монографија аутора 
из Босне и Херцеговине и Србије и бројних радова који су објављени 
у разним часописима.

• За свој рад је високо оцијењена у анонимној студентској анкети о раду 
наставника и сарадника, на Универзитету у Бањој Луци (4,77 (шк. 
2015/16); 4,62 (шк. 2016/17), 4,81 (шк. 2017/18).

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• Учествовала на бројним домаћим и међународним научним скуповима.

Као координатор или члан пројектног тима учествовала је у више 
међународних и домаћих пројеката, као што су:
• „Јачање система осигурања квалитета у високошколским устано-

вама Западног Балкана као подршка националом и регионалном 
планирању“ (158999-TEMPUS-1-2009-1-ES-TEMPUS-SMGR), носилац 
пројекта Универзитет у Аликантеу (Шпанија); ,,Изградња капацитета 
за структуралне реформе у високом образовању земаља Западног Бал-
кана“ (511355-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-SMHES), носилац пројекта 
Универзитет у Новом Саду; ERASMUS+ пројекат „Јачање интернаци-
онализације на високошколским установама у Босни и Херцеговини“ 
(561874-EPP-1-2015-1-BE-EPPKA2-CBHE-SP), носилац пројекта Универ-
зитет KU Lueven (Белгија); Пројекат мобилности особља и студената 
„Erasmus Mundus Partnership Action 2 “JoinEU-SEE”, носилац пројекта 
Универзитет у Грацу (Аустрија). 

• Била је члан Управног одбора међународног пројекта BANOROB 
(Bosnian-Norwegian Research based Innovation for Development of New, 
Environmental Friendly, Comparative Robot Technology for Selected Target 
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Groups), у сарадњи са Универзитетским колеџом из Нарвика (Норвеш-
ка) и Министарством иностраних послова Краљевине Норвешке.

• Била је члан Савјетодавног одбора међународног пројекта Финске и 
Босне и Херцеговине ,,Gender равноправност и једнакост“; екстерни ева-
луатор пројекта ,,Заштита права дјеце“, који се проводио у институцији 
Омбудсмана Републике Српске; члан тима и сарадник на пројекту за 
израду ,,Стратегије развоја туризма Републике Српске за период 2010-
2020. година“, по налогу Министарства трговине и туризма Републике 
Српске, члан Матичне комисије Министарства науке и технологије 
Републике Српске за избор научно-истраживачких пројеката за област 
друштвених наука.

• Боравила на усавршавању и учествовала на конференцијама у више 
земаља Европе: Аустрији, Белгији, Бугарској, Грчкој, Италији, Мађар-
ској, Македонији, Малти, Норвешкој, Њемачкој, Словенији, Србији, 
Француској, Хрватској, Црној Гори и Шпанији.

Најважнији објављени радови:
• Објавила је четири уџбеника и једну монографију, те преко педесет чла-

нака у домаћим и страним часописима и зборницима радова:
• В. Шаула. Хашка конвенција о мјеродавном праву за уговоре о међу-

народној продаји робе из 1986. године-Нови покушај унификације 
колизионих норми, Југословенска ревија за међународно право, Београд, 
1/1990, стр. 106-118.

• В. Шаула, Слобода приступа информацијама-један од основних прин-
ципа уједињене Европе-Перспективе Босне и Херцеговине, Архив за 
правне и друштвене науке, Београд 4/2001, стр. 555-572. 

• В. Шаула, Насљеђивање с међународним елементом-савремене тенден-
ције, Гласник правде, Бања Лука, 10-11/2003, стр. 102-113.

• В. Шаула, Европска унија-успјешан примјер регионалне интеграције, 
Правни живот, Београд, 12/2003, стр. 543-559.

• В. Шаула, Unification of Rules on Some Issues Related to Nationality within 
the Council of Europe and its Reflections on the Legislation of Bosnia and 
Herzegovina, Зборник радова са међународног скупа ,,Двадесет годи-
на Закона о међународном приватном праву“, Ниш, 2003. године, стр. 
199-218.
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• В. Шаула, Anerkennung auslandischer Gerichtentscheidungen in Bosnien 
und Herzegowina, inbesondere in der Republika Srpska, IPRAx-Praxis des 
Internationalen Privat-und Verfahrensrechts, Hamburg, Germany, 4/2004, 
стр. 361-367. 

• В. Шаула, Примјена страног мјеродавног права-обавеза или могућност, 
Правни савјетник, Сарајево 2/2004, стр. 65-75.

• В. Шаула, Треба ли мијењати уговорни статут у међународном приват-
ном праву Босне и Херцеговине на путу ка Европској унији, Зборник 
радова ,,Evropski sodni proctor“, Правни факултет Универзитета у Мари-
бору, Словенија, 2005, стр. 127-140.

• В. Шаула, Новије тенденције у пракси признања страних судских одлу-
ка у Републици Српској и Босни и Херцеговини, Зборник Правног 
факултета ,,Јустинијан I“ Универзитета ,,Св. Кирил и Методиј“ (Liber 
Amicorum проф. др Тодор Џунов), Скопје, Република Македонија, 2009, 
стр. 184-199.

• V. Šaula, Private International law in the Practice of Notaries Public in 
Republic of Srpska, Private Law Reform in South East Europe (Liber 
Amicorum Christa Jessel-Holst), Београд, 2010. године, стр. 498-515.
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Др Мирјана Рађеновић

Редовни професор
Катедра за управно, радно и социјално право
Ужа научна област 
Управно право и управни 
поступак и управни спор
Датум и мјесто рођења: 31. октобар 
1953. године, Бања Лука.

Образовање
• Правни факултет Универзитета у Сарајеву уписала је 1972, а дипломи-

рала је 21.10.1976. године.
• На Правном факултету Универзитета у Београду 26.10.1988. одбрани-

ла је магистарску тезу под насловом „Ћутање управе у југословенском 
праву“. Ментор: проф. др Драгаш Денковић.

• Докторску тезу на тему „Нерјешавање у управним стварима“ одбра-
нила је на Правном факултету у Бањој Луци 9.6.1994. године. Ментор: 
проф. др Зоран Томић. 

Радно ангажовање; 
• Од 1976. до 1978. године била је у радном односу у РО „Аутопревоз“, 

Бања Лука.
• Од 1.12. 1978 . године до данас ради на Правном факултету Универзи-

тета у Бањој Луци, најприје као асистент приправик.
• У звање асистента унапријеђена је 3.7. 1979. године. 
• У звање редовног професора изабрана је 23.9.2010, године. Као одговор-

ни наставник (додипломски и постдипломски студиј) ангажована је на 
наставним предметима Управни поступак и управни спор и Посебни 
управни поступци.

• Од 2008. до 2012. године обављала је функцију продекана за научноис-
траживачки рад на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци. 
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• Од 2017. године до данас шеф је Катедре за управно, радно и социјално 
право Правног факултета Универзитета у Бањој Лици. 

• Након избора у звање наставника била је ангажована на Правном 
факултету Универзитета у Бихаћу и Правном факултету Универзите-
та у Тузли (постдипломски студиј).

• Од 2003. године до данас ангажована је на (раније Филозофском факул-
тету) Факултету политичких наука.

• Од 2014. до 2016. године радила је на Правном факултету Универзите-
та у Источном Сарајеву.

• Од 1998. године до данас члан је Комисије за полагање правосудног 
испита при Министарству правде Републике Српске.

• Од 1996. до 2005. године и поново од 2014. до 2018. године ангажована 
је у раду Комисије за полагање стручног испита запослених у управи 
при Агенцији за државну управу Републике Српске.

• Од 2007. до 2015. године била је члан Комисије за информисање и при-
знавање докумената из области високог образовања.

• Члан је Предсједништва Удружења правника Републике Српске.
• Од 2017. године до данас члан је Стручне редакције за право, право-

суђе, управу и локалну самоуправу у изради Енциклопедије Републике 
Српске при Акедемији наука и умјетности Републике Српске.

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• „Локална самоуправа у Републици Српској“ у организацији Правног 

факултета Бања Лука , под покровитељством Konrad- Adenauer 
Fondacije, Бања Лука, 1998. године;

• „Локална самоуправа у Републици Српској – искуства и правци развоја 
“, у организацији Владе Републике Српске и Министарства управе и 
локалне самоуправе Републике Српске, под покровитељством Konrad- 
Adenauer Fondacije, 16-17.10.1998. године у Бијељини.

• Међународни округли сто „Реформа кривичног законодавства у 
Републици Српској“, одржаном на Високој школи унутрашњих посло-
ва Бања Лука, 3. и 4. 7. 2003. године.

• Учешће у Пројекту Владине Комисије и Министарства управе и локалне 
самоуправе Републике Српске у изади новог Закона о општем управ-
ном поступку, 2000. године.
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• Од стране Агенције за државну управу Републике Српске била је 
укључена у реализацију Темпус пројкта (Европске комисије) за обуку 
државних службеника и изградњу капацитета у оквиру државне служ-
бе/управе у Босни и Херцеговини. 

• У току 2004. и 2005. године од стране Административне службе Града 
Бања Лука била је неколико пута ангажована у реализацији Пројекта 
обуке (стручног усавршавања) службеника градске управе. 

• У организацији Савеза удружења стручних радника социјалне дјелат-
ности Републике Српске, Министарства здравља и социјалне заштите 
Републике Српске, Центра за социјални рад Бања Лука, а под покро-
витељством OSCE-a, Мисије у Босни и Херцеговини, 2017. године 
учествовала у реализацији Пројекта обуке стручних радника социјал-
не дјелатности у више градова Републике Српске. 

• По покровитељством UNICEF-a, a на основу Споразума о пројектној 
сарадњи између Центра за људска права у Мостару и Правног факултета 
Универзитета у Бањој Луци у оквиру Пројекта „Правда за свако дијете“ у 
2018. и 2019. години учествовала у раду Правне клинике „Права дјетета“ 
са предавањем на тему „Заштита права дјетета у посебним управним 
поступцима – стављање дјетета под старатељство и усвојења“.

• Боравак на Правном факултету у Солуну (Грчка), 2012.

Најважнији објављени радови:
• Право општег управног поступка и управног спора, Бања Лука, 2016. 
• Право општег управног поступка и управног спора, Бања Лука, 2019. 
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Др Ивaнкa Maркoвић

Редовни прoфeсoр
Катедра за кривично право, 
Ужa нaучнa oблaст:
Кривичнo прaвo и кривичнo прoцeснo прaвo
Датум рођења: 17. новембар 1964. године.

Образовање: 
• Студиj нa Прaвнoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Бaњoj Луци уписaлa 1983/84. 

гoдинe, a диплoмирaлa 29.6.1987. кao студeнт гeнeрaциje. Дoбитник je злa-
тнe и срeбрнe знaчкe Унивeрзитeтa. 

• Maгистaрску тeзу ,,Привилeгoвaнa убиствa“ oдбрaнилa нa Прaвнoм фaкул-
тeту у Бaњoj Луци у мajу 1997. гoдинe.

• Дoктoрску дисeртaциjу пoд нaзивoм „Прaвo нa живoт и тjeлeсни 
интeгритeт кao oбjeкти кривичнoпрaвнe зaштитe“ oдбрaнилa у сeптeм-
бру 2001. гoдинe тaкoђe нa Прaвнoм фaкултeту у Бaњoj Луци. 

Радно ангажовање: 
• На Правном факултету Универзитета у Бањој Луци запослена од 01.02.1992. 

године, као асистент, виши асистент, доцент, ванредни професор, а од 
2012. године као редовни професор за ужу научну област кривичнo прaвo 
и кривичнo прoцeснo прaвo. 

• Кao oдгoвoрни нaстaвник нa прeдмeту Криминoлoгиja сa пeнoлoгиjoм je 
била aнгaжoвaнa нa Висoкoj шкoли унутрaшњих пoслoвa од 1999. до 2017. 
године, а школске 2017/18. године на предмету кривично право на Факул-
тету безбједносних наука Универзитета у Бaњoj Луци.

• Oд шкoлскe 2011/12. године je aнгaжoвaнa кao oдгoвoрни нaстaвник нa 
нaстaвнoм прeдмeту Кривичнo прaвo нa Прaвнoм фaкултeту Унивeрзитeтa 
у Истoчнoм Сaрajeву.

• Руководилац је Студијског програма „кривично право“ на другом циклу-
су студија који се изводи на Правном факултету, а била је ангажована као 
одговорни наставник на магистарским студијама на Правном факултету 
Унивeрзитeтa у Бaњoj Луци и Прaвнoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Истoч-
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нoм Сaрajeву. Школске 2017/18. године је била ангажована на докторском 
студију Универзитета Џемал Биједић у Мостару, организациона једини-
ца Правни факултет. 

• У пeриoду oд шкoлскe 2008/09. дo 2011/12. гoдинe oбaвљaлa је функциjу 
прoдeкaнa зa нaстaву.

• Била је члaница Кoмисиje зa пoмилoвaњe Рeпубликe Српскe (два ман-
дата почевши од 2006. године), Кoмисиje зa инфoрмисaњe и признaвaњe 
дoкумeнaтa из oблaсти висoкoг oбрaзoвaњa (два мандата почевши од 
2008. гoдинe), Кoмисиje зa лицeнцирaњe студиjских прoгрaмa (2009. и 
2011. гoдинe - двa путa зa I и jeднoм зa II циклус студиja) нa висoкoшкoл-
ским устaнoвaмa у Рeпублици Српскoj и Комисије за избор и праћење рада 
Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против коруп-
ције на нивоу БиХ (од 2015. до 2018. године), те предсједница Кoмисиje зa 
нaдзoр нaд зaштитoм и стaњeм људских прaвa и услoвa у кojимa сe извр-
шaвajу кривичнe сaнкциje и другe мjeрe изрeчeнe у кривичнoм пoступку 
РС (комисија именована 2009. године) и Сaвjeтa зa сузбиjaњe нaсиљa у 
пoрoдици и пoрoдичнoj зajeдници Рeпубликe Српскe (други мандат почев-
ши од 2013. године). 

• Од 2018. године је посланица у Народној скупштини Републике Српске.
• Кao члaница eкспeртскoг тимa у пeриoду oд 1998-2000. je учeствoвaлa у 

изрaди првoг Кривичнoг зaкoникa Рeпубликe Српскe, затим Кривичног 
закона 2003. године и Кривичног законика 2017. године. 

• Била је члaница eкспeртскoг тимa који је израдио текст Зaкoнa o зaштити 
oд нaсиљa у пoрoдици (2012. гoдинe, као и у измјене истог 2019. године). 

• Била је предсједница Радне групе за израду Закона о посебном регистру 
лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалног злостављања 
и искориштавања дјеце, 2017. године, чланица Рaднe групe зa изрa-
ду Стрaтeгиje зa сузбиjaњe нaсиљa у пoрoдици у Рeпублици Српскoj зa 
пeриoд 2014-2019. гoдинe као и чланица Интердисциплинарне радне групе 
за припрему Ресурсног пакета за одговор пружаоца здравствених услуга 
у Републици Српској на родно засновано насиље, 2015. године. 
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Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• Кao рeфeрeнтица је излагала на више од 90 нaучних скупoвa, конференција 

и округлих столова на подручју бившe Jугoслaвиje и у Региону. Наводи-
мо само неколико:

• Регионална конференција на тему „Родно сензитивни парламенти: од 
законске регулативе до јавног финансирања за родну једнакост“ Скопје, 
2019. године.

• Регионална конференција у Скопју 2018. године на тему „Промоција импле-
ментације Истанбулске конвенције у земљама западног Балкана и Турској“.

• Регионална конференција „Алтернативне кривичне санкције – регио-
нална кривична законодавства, искуства у примени и мере унапређења, 
2018. Београд, 

• Регионална конференција о подржавању жртава, међународним обавеза-
ма и компензацији жртава кривичних дјела, Дубровник, Хрватска, 2018. 
године.

• „Најбоље праксе и најновија дешавања на пољу права жртава, међународ-
них обавеза и услуга подршке жртвама“- у организацији US Department of 
Justice Office of Overseas Prosecutorial International Development, Assistence 
and Training Narcotics and Law, Министарство правде Републике Хрватске 
i U.S. Department of State Bureau 

• Учешће у Пројекту сектора за регионално правосуђе, Дубровник, Хрват-
ска, 2017. године, „Јачање казненоправних институција и владавине права 
у средишњој и источној Европи, Најбоље праксе и напредак у борби про-
тив кријумчарења и трговине људима те на на подручју заштите људских 
права и пружања услуга жртвама“. 

• Reigional justice sector project, Загреб, Хрватска, 2017. године, „Јачање казне-
ноправних институција и владавине права у средишњој и источној Еуропи, 
Европске директиве и најбоје праксе заштите људских права те пружања 
услуга жртвама“.

• Од 20. до 27. септембра 2014. године је била у студијској посјети судовима 
и институцијама у Вашингтону Д.Ц. укључујући и Врховни суд САД-а, у 
организацији Амбасаде САД-а, Центра за сигурност, развој и владавину 
права (ДЦАФ), Атлантска иницијатива из Сарајева (НВО) у оквиру пројек-
та „Род и реформа правосуђа у БиХ“ као чланица Панела „Превенција и 
сузбијање сексуалног узнемиравања у босанскохерцеговачком правосуђу“.
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• Учeствoвaлa је у рaду кoнфeрeнциje o Moбилнoсти студeнaтa и признaвaњу 
студиjских пeриoдa прoвeдeних у инoстрaнству у зeмљaмa Зaпaднoг Бaл-
кaнa – EУ, кoja je oдржaнa у Љубљaни 2010. гoдинe, у oргaнизaциjи Гeнт 
Унивeрзитeтa, Унивeрзитeтa у Грaцу, Унивeрзитeтa у Љубљaни, Спaрк и 
Фoндaциje Крaљa Бaудинa.

• Учeствoвaлa је и у рaду мeђунaрoднoг сeминaрa пoд нaзивoм „Meђунaрoд-
нo хумaнитaрнo прaвo“ oктoбрa 2004. гoдинe у Бeoгрaду, у oргaнизaциjи 
Meђунaрoднoг кoмитeтa црвeнoг крстa.

• У сeптeмбру 1999. гoдинe пoхaђaлa сeминaр из кривичнoг прaвa нa Цeн-
трaлнoм eврoпскoм унивeрзитeту у Будимпeшти.

• Као предавачица је учествовала у раду Љетне школе родне равноправно-
сти у организацији Гендер центра – Центра за једнакост и равноправност 
полова Владе Републике Српске и Универзитета у Источном Сарајеву на 
Правном факултету у Палама 2013, 2014, 2016. и 2017. године, и у раду Љетне 
школе родне равноправности у организацији Гендер центра – Центра за 
једнакост и равноправност полова Владе Републике Српске и Универзи-
тета у Бањој Луци, 2012. године. 

• Од 2012. године одржала је неколико предавања у Цeнтру зa eдукaциjу 
судиja и тужилaцa Рeпубликe Српскe, а по позиву ОСЦЕ-а, Атлантске 
иницијативе и Гендер центра РС.

• Координаторица Пројекта „Клиничко образовање за студенте права у 
Босни и Херцеговини“ (БиХ СЛП пројекат), Пројекат имплентенти-
ра „National Center for State Courts“ Финансиран од стране U.S. State 
Department-a, у школској 2018-2019. години на Правном факултету Уни-
верзитета у Бањој Луци.

• Едукаторица у оквиру Пројекта: Унапређење превенције и сузбијање родно 
заснованог насиља у Босни и Херцеговини, 2018. године.

• Чланица Техничке савјетодавне групе у Пројекту „Студије коштања мул-
тисекторског одговора на насиље у породици на локалном нивоу у Босни 
и Херцеговини“ који је проводила организација UN Women у БиХ, 2017. 
године.

• Од 2014. године учествује у реализацији Пројекта „Род и реформа пра-
восуђа у БиХ“, који проводи Атлантска иницијатива из Сарајева (као 
чланица панела у различитим областима родно заснованог насиља, као 
уредница публикација и као ауторица).
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• Научна савјетница научноистраживачког пројекта Високе школа уну-
трашњих послова под насловом “Рецидивизам извршилаца кривичних 
дјела – анализа стања, узроци и превенција, Бања Лука, 2014. године.

• Као ауторица публикације учествовала је у пројекту „Превенција и суз-
бијање родно заснованог насиља у Босни и Херцеговини“, у организацији 
УНДП-а у БиХ и Гендер центра – центра за једнакост и равноправност 
полова Влада Републике Српске, 2013. године.

• Кao члaница aутoрскoг тимa учeствoвaлa je у прojeкту Сaвjeтa Eврoпe и 
Eврoпскe кoмисиje „Кoмeнтaр кривичних зaкoнa у Бoсни и Хeрцeгoвини“ 
2004. гoдинe.

Најважнији објављени радови:
• Oбjaвилa je шeст књигa (jeдну мoнoгрaфиjу, чeтири уџбeникa и jeдaн 

кoмeнтaр) и jeдaн приручник и прeкo 100 нaучних и стручних рaдoвa.
• Кривичнoпрaвнa зaштитa људскoг живoтa, Бaњa Лукa 1997. год. (кoaутoр);
• Кoмeнтaри кривичних/кaзнeних зaкoнa у БиХ, Сaрajeвo 2005. год. (кoaутoр);
• Кривичнo прaвo, oпшти диo, првo издaњe 2008. гoдинe, другo 2009, трeћe 

2011, чeтвртo 2013, пето издање 2015. и шесто издање 2019. године (кoaутoр, 
уџбeник);

• Кривичнo прaвo, пoсeбни диo, првo издaњe 2005. гoдинe, другo 2007, треће 
2009, четврто 2013. и пето издање 2018. године (кoaутoр, уџбeник);

• Oснoви кривичнoг прaвa, oпшти и пoсeбни диo, Бaњa Лукa 2008 (кoaутoр, 
уџбeник);

• Oснoви криминoлoгиje, Бaњa Лукa, првo издaњe 2007. гoдинe, другo издaњe 
2010. (уџбeник);

• Сажет приказ судске праксе у случајевима трговине људима, 2015. године, 
• Приручник за обуку судија и тужилаца у спречавању и сузбијању насиља 

над женама и насиља у породици у Републици Српској, 2013.
• „Приручник за разматрање кривичног дјела силовања у судској пракси у 

Босни и Херцеговини“, Атлантска иницијатива, Сарајево, 2019. године (уред-
ница и коауторица публикације);

• „Родне предрасуде у примјени права“, босанскохерцеговачки и међународни 
правни оквири и пракса, издавач Атлантска иницијатива, Сарајево 2017. 
године (уредница публикације);

• Публикација под називом Ресурсни пакет за одговор пружалаца здрав-
ствених услуга у Републици Српској на родно засновано насиље, издавач 
УНФПА, јуни 2015. године (чланица уже радне групе за израду публикације); 
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Др Љиљана Мијовић 

Ванредни професор
Катедра за међународно право
Ужа научна област 
Међународно јавно право
Датум рођења: 21. април 1964. 
године у Бањалуци.

Образовање:
• На Правном факултету у Бањалуци дипломирала је 1987. године.
• Магистрирала је на Правном факултету у Бањалуци 28.02.1997. године, 

одбраном теме под насловом ,,Правни аспект утицаја међународних 
организација на државну сувереност”.

• Научни степен доктора правних наука стекла је 01.06.2002. на Правном 
факултету у Бањалуци, одбраном докторске дисертације под називом 
,,Тенденције развоја међународноправног субјективитета“.

Радно ангажовање: 
• Од 1989. године је запослена на Правном факултету у Бањалуци, прво 

као асистент, а потом доцент на предмету Међународно јавно право.
• Од 1999. до 2004. године обављала је дужност Директора Универзитет-

ског центра за људска права у Бањалуци.
• У јануару 2004. године од стране Парламентарне скупштине Савјета 

Европе изабрана за првог судију из Босне и Херцеговине у Европски 
суд за људска права са сједиштем у Стразбуру, Француска.

• Од новембра 2011. године, поново је ангажована као доцент на пред-
метима Међународно јавно и Дипломатско - конзуларно право, на 
Правном факултету и Факултету политичких наука.

• У јулу 2014. године изабрана у звање ванредног професора на пред-
метима Међународно јавно и Дипломатско - конзуларно право на 
студијама првог и предметима Поступак пред Европским судом за 
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људска права и Право и дипломатија на студијама другог циклуса на 
Правном факултету.

• Била је члан првог сазива Високог правосудног и тужилачког вијећа 
Босне и Херцеговине, првог сазива Савјета за штампу Босне и Херцего-
вине и Управног одбора Фонда Отворено друштво Босне и Херцеговине.

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству: 
• Учествовала је у раду низа домаћих и међународних научних скупова 

и конференција.
• Сарађивала у више од 30 научноистраживачких пројеката на међуна-

родном нивоу.
• Усавршавала се у Холандији, Италији, Шведској, Аустрији, Француској, 

Белгији и Сједињеним Америчким Државама.

Објављени научни и стручни радови:
• До сада је у својству коаутора објавила двије, а у својству аутора три 

монографије и преко педесет научних и стручних радова.
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Др Здрава Стојановић

Ванредни професор
Катедра за Римско право и 
историју права и државе
Ужа научна област
Римско право и Историја права и државе
Датум рођења: 02. јануар 1963. године 
у Лушци Паланци, Сански Мост.

Образовање:
• Правни факултет Универзитета у Бањој Луци уписала је 1982, а завр-

шила 1986. године.
• Магистарску тезу под насловом „Кривично право Душановог законика и 

византијско право“ одбранила 05. 11. 1991. на Правном факултету Уни-
верзитета у Београду. Ментор: проф. др Љубица Кандић.

• Докторску дисертацију под насловом „Положај Круне у Краљевини Срба, 
Хрвата и Словенаца за вријеме важења Видовданског устава“ одбра-
нила 02. 10. 2008. године на Правном факултету Универзитета у Бањој 
Луци. Ментори: проф. др Драган Пантић и проф. др Никола Мојовић.

Радно ангажовање:
• Од 1987. године ради на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, 

прво као асистент приправник, затим виши асистент, а у звање доцен-
та (на наставним предметима Национална историја државе и права и 
Општа историја државе и права) изабрана 25. 06. 2009. године. У звање 
ванредног професора за ужу научну област Историја права и државе (на 
наставним предметима Национална историја државе и права и Општа 
историја државе и права), изабрана је 30.10. 2014. године.

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• Учествовала на више домаћих и међународних научних скупова:
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• Душанов законик - 650 година од доношења са темом „Кривично право 
Душановог законика и византијско право“, одржан 22.12. 1999. године.

• Изградња и функционисање правног система Републике Српске са 
темом „Лична и политичка права и слободе у правном систему Репу-
блике Српске“.

• Први свјетски рат-узроци и посљедице са темом „О српској концепцији 
рјешавања југословенског питања“, одржан 30. и 31.05. 2014. године.

• Устав и изазови уставног развоја у сложеним државама, са темом „Идеј-
ни пројекти (кон)федерализације југословенске краљевине 1918-1939“, 
одржан 4.11. 2017. године.

• Крај Првог свјетског рата и настанак југословенске државе, са темом 
„Прилог разматрању питања одговорне владе на примјеру првог устава 
југословенске краљевине“, одржан 30. и 31.10. 2018. године.

Најважнији објављени радови:
• Кривично право средњовјековне Србије од 12. до 14. вијека, Годишњак 

Правног факултета у Бањалуци, 1993/95, стр. 193-201.
• О облику владавине при стварању југословенске државе, 1918. године, 

Годишњак Правног факултета у Бањалуцу, 1996/97, стр. 165-175.
• Историјско-правни темељи парламентарног система, Српска правна 

мисао 1-4/2001, стр. 359-375.
• О владалачкој личности краља Александра Карађорђевића, Зборник 

Правног факултета Универзитета у Источном сарајеву, 4/2008, стр. 
197-206.

• Традиција парламентаризма у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, 
Безбједност, полиција и грађани, Часопис министарства унутрашњих 
послова РС, Бањалука, 2/2008, стр. 141-147.

• Питање легитимитета краљевске власти при стварању и уставном 
конституисању југословенске државе, 1918. године, Правна ријеч 17/2008, 
стр. 67-88.

• О националном питању по стварању југословенске државе, 1918. године, 
Годишњак Правног факултета у Бањалуци, Год. 32, Бр. 31/32, Бања лука, 
2010, стр. 247-256.

• Правне претпоставке парламентарне владе у Краљевини СХС, 
премаВидовданском уставу, Српска правна мисао, Год. 16, Бр. 42-43, 
Бања лука, 2010, стр. 83-98.
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• Економско-социјална условљеност физиономије политичког система 
прве југословенске државе, Годишњак Правног факултета у Бањалуци, 
Год. 33, Бр. 33, Бања лука, 2011, стр. 177-188.

• Уставноправна рјешења законодавне власти у Србији 19. и с почетка 
20. вијека, Годишњак Правног факултета Универзитета у Источном 
Сарајеву, Год. 3, Бр. 1/2012, стр. 97-113.

• О правном статусу и овлашћењима Народне скупштине у Србији 1858-
1888, Годишњак Правног факултета у Бањалуцу, Год. 35, Бр. 35, Бања 
Лука, 2013, стр. 111-132.

• О концепцијама државног уређења уочи стварања „прве“ Југославије, 
Годишњак Правног факултета у Бањалуци, Год. 38, Бр. 38, Бања Лука, 
2016. Године стр. 7-30.

• Почеци конституционализације судске независности у контексту 
правне европеизације нововјековне Србије, Годишњак Правног факул-
тета у Бања Луци, Год. 39, Бр. 39, Бања, Лука, 2017, стр. 47-67.

• О политичким правима и слободама у Кнежевини и Краљевини Србији- 
уставни и законски прописи XIX вијека, Зборник радова Правног 
факултета у Нишу, Бр. 80, Год. LVII/2018. стр. 37-61.

• Положај Круне у Краљевини СХС 1921-1929 (научна монографија), 
Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, 2014. године
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Др Игор Милинковић

Ванредни професор
Катедра за државно-правне науке
Ужа научна област:
Теорија државе и права
Датум и мјесто рођења: 29.05.1974. 
године у Бањој Луци; 

Образовање:
• Дипломирао 1998. године на Правном факултету Универзитета у Бањој 

Луци.
• Постдипломске магистарске студије уписао је на Правном факултету 

Универзитета у Београду 1999. године, гдје је 2002. године са одликом 
положио усмени магистарски испит, а 2004. године магистрирао са одли-
ком одбранивши магистарску тезу под називом ,,Локална самоуправа 
и владавина права”. Ментор: проф. др Будимир Кошутић.

• Докторску дисертацију под називом ,,Механизми заштите владавине 
права на локалном нивоу са посебним освртом на Босну и Херцеговину” 
одбранио је на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци 2009. 
године. Ментор: академик проф. др Снежана Савић.

Радно ангажовање:
• Од 1999. године запослен је на Правном факултету Универзитета у 

Бањој Луци (прво у звању асистента, а потом вишег асистента, доцента 
и ванредног професора). У звање ванредног професора за ужу научну 
област Теорија државе и права изабран је 2015. године. Одговор-
ни наставник је на наставним предметима Теорија државе и права и 
Правна етика (основне студије); 

• Обавља дужности продекана за научно-истраживачки рад и 
међународну сарадњу и шефа Катедре за државно-правне науке;
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Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• 29th World Congress of the International Association for Philosophy of 

Law and Social Philosophy: „Dignity, Democracy, Diversity“, Lucerne 
(Switzerland), 7-12 July 2019;

• UNESCO Chair in Bioethics 13th World Conference on Bioethics, Medical 
Ethics & Health Law, Jerusalem (Israel), 27-29 November 2018;

• 32nd European Conference on Philosophy of Medicine and Healthcare, 
European Society for Philosophy of Medicine, Lisbon (Portugal), 22-25 
August 2018;

• 31st European Conference on Philosophy of Medicine and Healthcare, 
European Society for Philosophy of Medicine, Belgrade (Serbia), 16-19 August 
2017;

• UNESCO Chair in Bioethics 12th World Conference on Bioethics, Medical 
Ethics & Health Law, Limassol (Cyprus), 21-23 March 2017;

• 30th European Conference on Philosophy of Medicine and Healthcare, 
European Society for Philosophy of Medicine, Zagreb (Croatia), 17-20 August 
2016;

• UNESCO Chair in Bioethics 11th World Conference on Bioethics, Medical 
Ethics & Health Law, Naples (Italy), 20-22 October 2015;

• 21st World Congress on Medical Law (World Association for Medical Law), 
Coimbra (Portugal), 2-6 August 2015;

• UNESCO Chair in Bioethics 10th World Conference on Bioethics, Medical 
Ethics & Health Law, Jerusalem (Israel), 6-8 January 2015; 

• International Legal Ethics Conference VI: „Legal Ethics in Time of Regulatory 
Change”, London (UK), 10-12 July 2014;

• European Health Law Conference: „Access to Health Care − Looking for a 
Legal Road Map”, Riga (Latvia), 28-29 April 2014; 

• UNESCO Chair in Bioethics 9th World Conference: „Bioethics, Medical Ethics 
& Health Law – Towards the 21st Century”, Naples (Italy), 19-21 November 
2013;
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Најважнији објављени радови:
Монографије: 
• Милинковић, И., Механизми заштите владавине права на локалном 

нивоу са посебним освртом на Босну и Херцеговину, Бања Лука, 2011 
398) стр.);

Изабрани радови:
• Милинковић, И., „Вјештачка интелигенција и судска власт: обећања и 

ризици примјене“, Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој 
Луци, бр. 41/2019;

• Milinkovic, I., „Constitutional Identity as a Shield of New Nationalism? 
Some Reflections on the Use of the Constitutional Identity Argument in the 
Hungarian Constitutional Court’s Case Law”, Xenophobia, Identity and New 
Forms of Nationalism, Institute of Social Sciences, Belgrade, 2019;

• Милинковић, И., „Људско достојанство и нове генетске технологије 
(изазови и могућности правне заштите)“, Зборник радова Правног 
факултета у Нишу, бр. 57(80), 2018;

• Милинковић, И., „Дворкин и оригинализам у интерпретацији устава“, 
Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, бр. 40/2018;

• Милинковић, И., „Судијска одговорност и владавина права у Босни и 
Херцеговини“, Правна ријеч. Бања Лука, бр. 50/2017; 

• Милинковић, И., „Парламентарна етика у Босни и Херцеговини“, Прав-
на ријеч, Бања Лука, бр. 46/2016;

• Милинковић, И., „Централни надзор над јединицама локалне самоу-
праве у Републици Српској“, Правна ријеч, Бања Лука, бр. 42/2015;

• Milinkovic, I., Majstorovic, B., „Patient’s Right to Informed Consent in 
Republic Sprska: Legal and Ethical Aspects (With Special Reference to 
Physical Rehabilitation)”, Medicine and Law, 33/2014;

• Милинковић, И., ,,Људско достојанство у областима биоетике и 
биоправа: апорије неупитног”, Годишњак Правног факултета у Бањој 
Луци, бр. 2014/36;

• Милинковић, И., ,,Рефлекс Радбрухове јуриспруденције у послијератној 
пракси њемачких савезних судова”, Правна ријеч, Бања Лука, бр. 2013/35;

• Милинковић, И., ,,Облици непосредног учешћа грађана у одлучивању 
на локалном нивоу (традиционални и нови)”, Годишњак Правног 
факултета у Бањој Луци, бр. 31/32, 2010;
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Др Дарко Радић

Ванредни професор
Катедра за Грађанско и пословно право
Ужа научна област: 
Грађанско право и грађанско процесно право
Датум и мјесто рођења: 25. 
јули 1976. године, Ливно.

Образовање:
• Основне студије од 1996. до 2000. на Правном факултету Универзитета 

у Бањој Луци, просјечна оцјена током студија 9,46.
• Магистарску тезу под насловом „Имовинскоправне посљедице развода 

брака“ одбранио 22.12.2006. године на Правном факултетуУниверзи-
тета у Београду. Ментори: проф. др Марина Јањић Комар и проф. др 
Слободан Панов.

• Докторску дисертацију под насловом „Законски брачни имовински 
режим“ одбранио 5.4.2011. године на Правном факултету Универзите-
та у Бањој Луци. Ментор: проф. др Илија Бабић.

Радно ангажовање:
• Ангажован на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци и Факул-

тету политичких наука Универзитета у Бањој Луци. 
• Од 2001. до 2011. године сарадник (асистент и виши асистент), 
• Од 2012. године доцент, 
• Од 2017. године ванредни професор.
• Од 2012. до 2016. године продекан за наставу на Правном факултету 

Универзитета у Бањој Луци. 
• Од 2007 до 2018. године члан Управног одбора Агенције за осигурање 

Републике Српске.
• Од 2008 до 2010. године савјетник министра финансија у Влади Репу-

бике Српске. 
• Од 2011 до 2013. године савјетник предсједника Владе Републике Српске.
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• Од 2015. године савјетник потпредсједника Владе Републике Српске и 
министра правде у Влади Републике Српске.

• Од 2016. године представник Босне и Херцеговине у Комитету за 
стратешко конфигурисање, у оквиру програма Европске комисије за 
истраживања и иновације- Horizon 2020. 

• Од 2017. године члан Управног одбора Универзитета у Бањој Луци.
• Од 2019. године члан Управног одбора Центра за едукацију судија и 

тужилаца Републике Српске.

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• Intensive Teacher Trainig for New Clinical Educators in Bucharest – међу-

народна конференција о клиничком образовању, Legal Policy Institute 
Budapest, Public Interest Law Initiative Columbia University, Law Center 
Budapest и Center for Legal Resources Bucharest, 2002. године. 

• Заштита дјеце лишене родитељског старања у Босни и Херцеговини – 
домаћа конференција, Министарство рада и социјалне политике ФБиХ, 
Министарство здравља и социјалне заштите РС, UNICEF и Save The 
Children UK, 2005. године. Регионална сарадња у области грађанског 
судског поступка са међународним елементом.

• Међународна конференција из Међународног приватног права, Прав-
ни факултет Универзитета у Бањој Луци, 2008. године.

• Форум за грађанско право југоисточне Европе –међународна регионал-
на конференција, GTZ/GIZ, 2010. године Цавтат, 2011. године Скопље, 
2012. године Тирана.

• Октобарски правнички дани – међународни научни скуп, Удружење 
правника Републике Српске, 2004 - 2018. године.

• „Дани породичног права“ – међународни научни скуп, Правни факул-
тет Универзитета ,,Џемал Биједић“ у Мостару и GIZ, Мостар, 2013 - 2018. 
године.

• Ангажован на пројекту клиничког образовања студената на Правном 
факултету Универзитета у Бањој Луци уз сарадњу и подршку ABA 
CEELI, Фонда Отворено друштво БиХ и USAID;

• TEMPUS PHARE Program – студијски боравак на Универзитету у 
Фиренци на Факултету за државне и правне студије Università degli 
Studi di Firenze; 

• Studi sullo Stato. Balkan Law School Linkage Initiative (exchange program); 
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• Студијски боравак у оквиру програма размјене у Хјустону на факул-
тету South Texas College of Law, Хјустон, САД;

• Студијски боравак у Међународном кривичном суду за бившу Југосла-
вију (ICTY), Хаг, Холандија, 2003. године;

Објављени радови: 
• 1 научна монографија: Имовински односи у браку, Правни факултет 

Универзитета у Бањој Луци, 2016. 496 стр. 
• 33 научна и стручна рада. 
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Др Раденко Јотановић

Ванредни професор;
Катедра за грађанско и пословно право;
Ужа научна област: 
Грађанско право и Грађанско процесно право;
Датум рођења: 17. јануар 1975. 
године у Котор Варошу.

Образовање: 
• Правни факултет Универзитета у Бањој Луци уписао је 1994, а дипло-

мирао је 28.12.1998. године.
• Магистрирао је на Правном факултету у Београду 16.02.2008, одбраном 

тезе под насовом „Право грађења“. Mентори: проф. др Миодраг Орлић 
и проф. др Драгор Хибер.

• Докторску тезу одбранио је на Правном факултету у Бањој Луци 
27.04.2012, са тезом под насловом „Право на физички интегритет лич-
ности у Грађанском праву“. Ментор: проф. др Илија Бабић.

Радно ангажовање: 
• МУП Републике Српске (1999– 2001). 
• Правни факултет Универзитета у Бањој Луци (асистент: 2001–2008; 

виши асистент: 2008– 2012; доцент: 2012-2017; ванредни професор: од 
2017. год.).

• Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој 
Луци: наставник на предмету Основе земљишно-књижног права (од 
2012. год.);

• Продекан за научноистраживачки рад на Правном факултету Универ-
зитета у Бањој Луци (2012-2017);

• Шеф катедре за грађанско и пословно право (од 2017. год.).
• Члан Комисије за лиценцирање студијских програма на Другом циклу-

су студија на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци (2013. год.) 
и на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву (2016. год.).
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Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству: 
• Године 2002: Регионална конференција из International humanitarian 

law у Сарајеву. 
• Године 2002: Moot-court competition – Београд. 
• Године 2005: Копаоничка школа природног права. 
• Године 2006: Савјетовање из Грађанског и трговачког законодавства 

– Неум. 
• Године 2008: Међународна конференција из Међународног приватног 

права под називом ,,Регионална сарадња у области грађанског судског 
поступка са међународним елементом“ - Бања Лука.

• Године 2009: Будвански правнички дани – Савјетовање правника о 
актуелним питањима савременог законодавства. 

• Године 2012: 2nd Regional Conference of the Civil Law Forum for South 
East Europe – Скопље.

• Од 2012 – 2018. године: Савјетовање из области права осигурања 
– Палић.

• Године 2015: Зимска школа Европског права – Златибор.
• Од 2018. године: Савјетовање из области грађанског права – Јахорина.
• Од 2002-2003. године: Успостава Оперативне јединице у оквиру коор-

динационог одбора за животну средину БиХ (Setting up an Operational 
Unit under the Environmental Steering Committee – LIFE 02 TCY/BIH/009). 

• Од 2007 – 2011. године: Правна клиника из грађанског процесног права 
на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.

• Од 2008 – 2017. године: ЕУ Пројекат дигитализација правосуђа у БиХ.
• Од 2016 – 2017. године: Род и правосуђе у БиХ.

Најважнији објављени радови
• Монографија: Право на физички интегритет као основа других права 

личности, Бања Лука, 2016. година.
• Уџбеник: Грађанско право: Књига 1 – Увод у грађанско право, Бања 

Лука, 2018. година, (коаутор са Бабић, И.).
• До сада објавио укупно 30 радова у домаћим и међународним научним 

и стручним часописима.
• Посебно правно регулисање за одређене врсте ствари у праву Републи-

ке Српске, Правна ријеч, бр. 10/2015;
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• Регистрована залога према Оквирном закону о залозима, Српска правна 
мисао, бр. 48/2015;

• Начело уписа у катастар непокретности у праву Републике Српске, 
Правна ријеч, бр. 10/2016;

• Заштита жираната у Федерацији Босне и Херцеговине, Друштвени огле-
ди, вол. 3, бр. 1/2016, (коаутор са Радић, Д.);

• Грађанскоправна заштита права личности, Правна ријеч, бр. 10/2017;
• Хипотека на праву грађења, Универзално и особено у праву - Збор-

ник радова научног скупа са међународним учешћем, Том II, Косовска 
Митровица, Maј, 2018. година, (коаутор са Чубриловић, Б.);

• Правно дејство хипотеке у случају преноса путем цесије, Зборник радо-
ва са XIII Савјетовања из области грађанског права, Октобар, 2018. 
година, (коаутор са Чубриловић, Б.);

• Конститутивно versus деклеративно дејство уписа у јединствену еви-
денцију (катастар) непокретности, Правна ријеч, бр. 10/2018, (коаутор 
са Чубриловић, Б.);

• Legal mortgage modus acquirendi, Годишњак Правног факултета Бања 
Лука, бр. 40/2018;

• Стицање законске хипотеке на основу начела поуздања у јавну евиден-
цију непокретности, Правна ријеч, бр. 10/2019;
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Др Зоран Васиљевић

Ванредни професор
Катедра за грађанско и пословно право
Ужа научна област: 
Пословно (трговинско) право и 
право привредних друштава
Датум и мјесто рођења: 17. јануар 
1979. године, Бања Лука.

Образовање:
• Правни факултет Универзитета у Бањој Луци уписао 1997, а завршио 

24.12.2001. 
• На Правном факултету Универзитета у Београду 17.04.2007. одбранио 

магистарску тезу под насловом „Улога банака у пословању са 
документарним акредитивима“. Ментор: академик проф. др Мирко 
Васиљевић.

• Докторску дисертацију под насловом „Привредноправни аспекти кре-
дита - уговор о кредиту“ одбранио 07.02.2013. на Правном факултету 
Универзитета у Бањој Луци. Ментор: проф. др Марко Рајчевић.

Радно ангажовање:
• Од септембра 2003. до јуна 2013: прво асистент, а од 12.10.2007. виши 

асистент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, за науч-
ну област Пословно право.

• Од августа 2004. до септембра 2006: в.д. директора Центра за међународно 
право и међународну пословну сарадњу д.о.о. Бања Лука.

• Од јуна 2013. па до данас: прво у звању доцента, а од 28.06.2018. ванредни 
професор на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, за научну 
област Пословно право (наставни предмети на I циклусу студија: 
Пословно право, Право осигурања и Банкарско и берзанско право).
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• Од фебруара 2014. па до новембра 2014: наставник на Економском 
факултету Универзитета у Источном Сарајеву на наставним предметима: 
Пословно право и Право у туризму.

• Од марта 2014. па до данас: наставник на Високој школи унутрашњих 
послова (трансформисаној у Факултет безбједносних наука Универзитета 
у Бањој Луци) на наставном предмету Привредно право.

• Од марта 2016. па до данас: наставник на Економском факултету 
Универзитета у Бањој Луци на наставном предмету Пословно право.

• Од дктобра 2016. па до данас: продекан за наставу на Правном факултету 
Универзитета у Бањој Луци.

• Од октобра 2017. па до данас: члан надзорног одбора Unicredit bank a.d. 
Banja Luka.

Професионална чланства:
• Члан Удружења правника Републике Српске.
• Члан Издавачког савјета ,,Студентске ревије за Привредно право“ 

Правног факултета Универзитета у Београду (од 2012. год.).
• Уредник ,,Српске правне мисли“, научно-стручног часописа Правног 

факултета Универзитета у Бањој Луци (од 2017. год.).
• Члан дисциплинске комисије за утврђивање дисциплинске одговорности 

студената Економског факултета Универзитета у Бањој Луци (именован 
дана 13.09.2016. на период од 4 године).

• Предсједник Дисциплинске комисије Универзитета у Бањој Луци (у 
периоду од 15.05.2014. до 30.09.2014. год.).

• Члан Редакције научног часописа „Форум“, часописа за правне, 
економске и друге друштвене науке Универзитета у Крагујевцу 
(именован за период од 21.03.2019. до 21.03.2023. год.).

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• Октобар 2004:- октобар 2018: Бања Лука. Учествовао на скупу „Октобар-

ски правнички дани“ у организацији Удружења правника Републике 
Српске и Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, пет пута у 
својству аутора научних радова (2007, 2010, 2013, 2015. и 2017.).

• Од 24-27. маја 2007: Тјентиште, РС- БиХ. Предавач на Семинару за 
наставнике „Основа предузетништва“, организованом од стране 



45 година Правног факултета

105

Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа и Републичког 
педагошког завода РС.

• Од 24-27. септембра 2008: аутор чланка за симпозијум одржан у 
Крагујевцу поводом -30годишњице Закона о облигационим односима, 
у организацији Института за правне и друштвене науке из Крагујевца.

• Од 11.01.2012: Скопље, Македонија. Учествовао на II регионалној 
конференцији, организованој од стране Форума за Грађанско право 
југоисточне Европе, у сарадњи са GIZ-ом.

• Од 13-17. децембра 2012: Копаоник, Србија. Аутор чланка за 25. 
Копаоничку школу Природног права, у организацији Удружења 
правника Србије;

• Мај 2014.- мај 2018. (изузев 2017.): учесник скупа ,,Мајско саветовање“ 
на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу, у својству аутора 
са рефератом.

• Мај 2015.- мај 2019. (изузев 2018.): учесник скупа ,,Сусрети правника 
у привреди“, Врњачка Бања-Златибор, Србија, у својству аутора са 
рефератом.

• „Ангажовање постдипломаца из БиХ у сусрет европским интегра-
цијама“, Истраживачки пројекат на тему антикорупције у високом 
образовању (наручилац: Делегација Европске Уније за БиХ, Канцеларија 
ЕУСР), Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, април-јун, 2013. 
Учешће у својству координатора пројекта (ментора);

• „Правни положај узбуњивача у Републици Српској“, научноистра-
живачки пројекат Правног факултета Универзитета у Бањој Луци 
(суфинансиран од стране Министарства за научнотехнолошки развој, 
високо образовање и информационо друштво РС), фебруар-септембар 
2019., Учешће у својству координатора пројекта.

Најважнији објављени радови:
• Правна теорија кредита, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 

Бања Лука, 2013;
• Права и обавезе из уговора о кредиту, Правни факултет Универзитета 

у Бањој Луци, Бања Лука, 2015. 
• Објавио 26 радова у разним стручним и научним часописима у земљи 

и иностранству; аутор 5 лексикографских јединица у Енциклопедији 
Републике Српске.
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Др Милан Пилиповић: 

Доцент
Катедра државноправних наука
Ужа научна област
Уставно право
Датум и мјесто рођења: 21. март 1970. 
године у Врточу, општина Бос. Петровац.

Образовање:
• На Правном факултету Универзитета у Бањој Луци започео осно вне сту-

дије у октобру 1989. године, а дипломирао на истом факултету 18.07.1994. 
године.

• Магистарсту тезу под називом „Устав БиХ – нормативно и стварно“ 
одбранио 29.06.2007. године на Правном факултету Универзитета у 
Бањој Луци. Ментор: академик проф. др Снежана Савић.

• Докторску дисертацију под називом „Извршна власт у државама наста-
лим распадом Југославије“ одбранио 22.12.2016. године на Правном 
факултету Универзитета у Бањој Луци. Ментор: проф. др Миле Дмичић.

Радно ангажовање: 
• Од 1996. до 2004. године радио је у Вишој односно Високој школи уну-

трашњих послова у Бањој Луци, највећим дијелом као стручни сарадник 
на предметима Увод у право и Уставно право, те на истоименим пред-
метима изводио вјежбе, семинарске вјежбе и консултације. 

• Од марта 2004. године радио као дисциплински судија у Другостепе-
ном дисциплинском суду МУП-а РС, Служба министра унутрашњих 
послова Републике Српске, али је и даље био ангажован као сарадник, 
и на Високој школи унутрашњих послова у Бањој Луци.

• Од октобра 2009. године, запослен је на Правном факултету Универзите-
та у Бањој Луци, на радном мјесту сарадника у настави, прво са звањем 
асистента, затим са звањем вишег асистента, а од академске 2017/18 је 
наставник са звањем доцента, Ужа научна област Уставно право, на 
предмету Уставно право и предмету Изборно и парламентарно право. 
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Учешће на научним скуповима, пројекти и студијски боравци у 
иностранству:
• Октобарски правнички дани 2007-2019. године, одржаваним на Пра-

вном факултету Универзитета у Бањој Луци.
• Научни скуп „Устав Републике Србије – пет година послије (2006-2011)“; 

одржаног на Правном факултету у Крагујевцу 2011. године.
• Научни скуп „50 година уставног судства у Србији“ одржаног у Зему-

ну-Београду 2013.
• Међународни научни скуп „Владавина права и правна држава у реги-

ону“ на Правном факултету Универзитета у у Источном Сарајеву, 2014.
• Научни скуп са међународним учешћем „Устав и изазови уставног 

развоја у сложеним државама“ на Правном факултету Универзитета 
у Бањој Луци, 2017.

• Међународна научна конференција под називом „Право и мултиди-
сциплинарност“, на Правном факултету у Нишу, 2019. године

• Учествује у својству сарадника на пројекту израде Енциклопедије Репу-
блике Српске.

Најважнији објављени радови:
• Устав Босне и Херцеговине – нормативно и стварно, Бања Лука, 2008, 

233 стр. ISBN 978-99938-59-20-8.
• Високи представник за Босну и Херцеговину-положај, надлежности и 

правно дејство његових одлука, часопис Правна ријеч, Бања Лука, бр. 
10/2007.

• Улога Високог представника у успостављању додатних надлежности и 
нових институција БиХ, Годишњак Правног факултета у Бањој Луци, 
бр. 30/2007.

• Босна и Херцеговина и европске интеграције, часопис Правна ријеч, 
Бања Лука бр. 14/2008.

• Надлежност Уставног суда БиХ у погледу апстрактне контроле и пре-
тходних питања, Правна ријеч, Бања Лука бр. 18/2009.

• Избор Савјета министара Босне и Херцеговине и инструменти парла-
ментарне контроле његовог рада, Правна ријеч, Бања Лука, бр. 22/2010.

• Неки аспекти положаја предсједника републике у системима власти са 
посебним освртом на Републику Српску, Годишњак Правног факултета 
у Бањој Луци, бр. 33/2011.
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• Институт распуштања парламента у државама - бившим југословен-
ским републикама (примјер Републике Словеније, Републике Хрватске, 
Републике Србије, Црне Горе), Правни живот, том IV, бр.12/2011, Београд.

• Институт распуштања парламента у Босни и Херцеговини, Правна 
ријеч, Бања Лука, бр. 31/2012.

• Рационализовани парламентаризам–Извршна власт у СР Њемачкој, 
Годишњак Правног факултета у Бањој Луци, бр. 35/2013.

• Улога Уставног суда у поступцима оптужбе против највиших држа-
вних функционера, (коаутор проф. др Миле Дмичић), НБП-Журнал за 
криминиластику и право, Београд, бр.3/2013

• Неки аспекти законодавне делегације у парламентарним системима, 
Правна ријеч, бр. 39/2014., Бања Лука, 2014.

• Моћ органа извршне власти и остварење правне државе – нормативно 
и стварно (коаутор проф. др Миле Дмичић), Зборник са научног скупа 
Владавина права и правна држава, Правни факултет Универзитета 
Источно Сарајево, 2014.

• (Квази)дуална структура извршне власти у руском полупредсејдничком 
систему, Годишњак Правног факултета Универзитета у Б.Луци, 2015.

• Промјене Устава Босне и Херцеговине via facti i de iure, Правна ријеч, 
бр 42 / 2015, Бања Лука, 2015.

• Ревизија Устава Босне и Херцеговине кроз одлуке високог предста-
вника, Зборник радова са научног скупа „Двадесет година Дејтонског 
мировног споразума“, Правни факултет Универзитета И.Сарајево, 2017.

• (Не)функционисање извршне власти у условима кохабитације – примјер 
Републике Хрватске и Републике Македонија, Актуелности бр. 37/2017, 
Бања Лука, 2017.

• Извршна функција Савјета министара БиХ–дилеме, ограничења, могућа 
рјешења, Зборник радова са Научног скупа са међународним учешћем 
„Устав и изазови уставног развоја у сложеним државама“, Правни 
факултет Универзитета у Бањој Луци, 2018.

• Уредба као облик нормативне дјелатности извршне власти, Српска 
правна мисао бр. 51/18, Бања Лука.

• Предсједник Републике Србије у уставном и политичком систему државе – нор-
мативно и стварно, Зборник радова „Председник републике и устав“, Београд, 2018.

• Улога и разлози распуштања парламента у земљама региона, Зборник 
Правног факултета у Нишу, бр. 82/2019.

• Распуштање локалне скупштине, Правна ријеч бр. 58/2019, Бања Лука.
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Др Милијана Буха

Доцент 
Kатедра за кривично право и 
кривично процесно право 
Ужа научна област:
Кривично право и кривично процесно право 
Датум рођења: 26. октобар 
1985, у Бањој Луци.

Образовање: 
• Правни факултет Универзитета у Бањој Луци уписала школске 2004/05, 

а дипломирала школске 2008. са просјеком оцјена 9,10. 
• На Правном факултету Универзитета у Бањој Луци одбрани-

ла је 16.03.2013. год. магистарску тезу под насловом Екстрадиција у 
савременом кривичном праву. Ментор: проф. др Милош Бабић. 

• Докторирала на Правном Факултетеу Универзитета у Баограду, маја 
2016. године на тему Забрана поновног суђења за исто кажњиво дјело, 
ментор проф. др Милан Шкулић. 

Радно ангажовање: 
• Од 1.10.2009. запослена на Правном факултету Универзитета у Бањој 

Луци у звању асистента.
• Од 4.12.2013. именована у звање вишег асистента на Правном факулте-

ту Универзитета у Бањој Луци.
•  Именована у звање доцента на Правном факултету Универзитета у 

Бањој Луци 29.6.2017. године.
• Члан Виског судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине од 2016. 

год.
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Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству: 
• Учествовала на више радионица, савјетовања, семинара и скупова на 

територији БиХ и Србије.
• Пета међународна конференција Јасеновац, Бања Лука, 2010.
• Универзитет Венеција, Италија, Холограматик тероризам, 2010. 
• Међународна научна конференција и млади научни истраживачи, Уни-

верзитет Кемерoво, 2011.
• Међународни научни скуп „Дани Арчибалда Рајса“, 2012.
• Научни скуп са међународним учешћем, Косовска Митровица, 2012.
• Октобарски правнички дани, Бања Лука.
• Учествује у изради пројекта ,,Стање и кретање криминалитета у БиХ 

за пунољетна лица“ у периоду од 2003. до 2012. Високи судски и тужи-
лачки савјет БиХ.

Најважнији објављени радови
• Надлежност Међународног кривичног суда, Правни живот, бр. 13, 2009, 

1135-1155; 
• Значај увиђаја као криминалистичке радње у кривичном процесном 

праву, Годишњак Правног факултета у Бањој Луци, 2010, бр. 31/32, 
397-407; 

• Услови за изручење починиоца кривичних дјела, Аргументи, бр. 12, 
2011, 79-93; 

• Правна природа геноцида, Јасеновац, Пета међународна конференција 
Јасеновац, мај 2011, 289-303; 

• Држављанство и азил препреке за изручење траженог лица, Правни 
живот, бр. 3-4, 2012, стр. 51-61; 

• Европски налог за хапшење и традиционалне препреке за изручење тра-
женог лица, Academy of Criminalistic and Police Studies, Београд 2012., 
pp. 699-709, рад у коауторству ( Лепир, Оташевић, Атанасов).

• Је ли право вријеме за примјену Оквирне одлуке о европском налогу за 
хапшење и предају, Научни скуп са међународним учешћем „Правне 
норме у времену и простору“, Косовска Митровица, 2012. 

• Заштита људских права у поступку предаје Међународном трибуналу 
за бившу Југославију – на примјеру Србије и Републике Српске, Збор-
ник радова Правног факултета у Нишу LXIII, тематски број „Заштита 
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људских и мањинских права у европском правном простору“, 523-536, 
(рад у коауторству).

• Механизми заштите хашких свједока и успостављање транзицио-
не правде, Научни скуп са међународним учешћем „Међународно 
хуманитарно право“, Косовска Митровица, 2013., стр. 222-238 (рад у 
коауторству).

• Eвропски налог за хапшење нови институт у области међународне кри-
вичноправне помоћи у простору Европске уније, Правна ријеч, Бања 
Лука, 2013, 731-747

• Екстрадициони притвор као процесна мјера у борби против органи-
зованог криминалитета, Супротстављање организованом криминалу, 
правни оквир, међународни стандарди и процедуре, Криминалистич-
ко-полицијска академија, Београд, 2013, 535-551.

• Принцип екстрадибилности у екстрадиционом поступку, Међународни 
научни скуп „Владавина права и правне државе у региону“, Универзи-
тет у Источном Сарајеву, Правни факултет, 2014, стр. 461-474. 

• Начело слободне оцјене доказа у кривичном поступку Републике 
Српске, Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, 
2017. стр. 159-179.

• Правне потешкоће у разграничавању кривичног дјела од прекршајног 
дјела, Crimen, VIII, 1/2017, 58-71.

• Посебне истражне радње између ефикасности кривичног поступка и 
права на приватност, Правни живот, бр. 9, 2017, 771-782. 

• (Не)законитост посебних истражних радњи, Српска правна мисао, бр, 
51, 2018, 41-57.

• Измјене одредаба Закона о кривичном поступку БиХ – РС о посебним 
истражним радњама у свјетлу одлуке Уставног суда БиХ, Правосудни 
форум БиХ, Уставни суд Босне и Херцеговине, Aire centar, Сарајево, 
2019, 123-135

• Стандард сумње у кривичном поступку пред Судом БиХ, Организација 
правосуђа и ефикасност судске заштите (европски стандарди и стање 
у Србији) - кривичноправни аспект, Златибор, 2018., 443-454. 
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Др Дијана Зрнић

Доцент
Правни факултет
Ужа научна област:
Енглеска правна терминологија
Датум и мјесто рођења: 14. децембар 
1972, Марбах, Њемачка.

Образовање:
• Основне студије уписала 1992. године на Филолошком факултету у 

Београду, а дипломирала 1996. године.
• Магистарску тезу под насловом Еволуција нове жене кроз призму 

магијског реализма у романима и кратким причама Анђеле Картер, 
одбранила на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци 28. 
децембра 2012. године. Ментор: доц. др Татјана Бијелић.

• Докторску тезу под насловом Мотив правде у америчкој књижевности 
од XVII до XX вијека, одбранила на Филолошком факултету Универзи-
тета у Бањој Луци 18. децембра 2017. године. Ментор: проф. др Татјана 
Бијелић.

Радно ангажовање: 
• Професор енглеског језика, Технолошки факултет Универзитета у Бањој 

Луци (1996-2006).
• Професор енглеског језика, Машински факултет Универзитета у Бањој 

Луци (1996-2004).
• Професор енглеског језика, Висока школа Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске (2003-2006).
• Асистент на предмету Енглеска правна терминологија, Правни факул-

тет Универзитета у Бањој Луци (2009-2013).
• Наставник страног језика и вјештина, Правни факултет Универзитета 

у Бањој Луци (2013-2018). 
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• Доцент на предмету Енглеска правна терминологија (I циклус), Енгле-
ски правни наратив (II циклус), Правни факултет Универзитета у Бањој 
Луци од 2018. године. 

• Доцент на предмету Технички енглески језик, Машински факултет 
Универзитета у Бањој Луци од 2018. године. 

• Доцент на предмету Енглески језик у медицини, Медицински факул-
тет Универзитета у Бањој Луци од 2019.

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• “Европски форум декана правних факултета”, Гдањск, Пољска (2016). 
• “Глобални форум декана правних факултета”, Мадрид, Шпанија (2015). 
• “Европски форум декана правних факултета”, Тренто, Италија (2015). 
• Форум декана правних факултета, Даблин, Ирска (2014).
• Европска конференција жена иноваторки „Жене у служби ствара-

лаштва“, Бања Лука (2013).
• Копаоничка школа природног права, Копаоник, Србија (2009, 2013).
• Љетна школа родне равноправности, Филозофски факултет Универ-

зитета у Бањој Луци (2012).
• Октобарски правнички дани, Правни факултет Универзитета у Бањој 

Луци (2009, 2010, 2011, 2012, 2013). 
• „Правни аспекти борбе против корупције у високом образовању de lega 

lata и de lege ferenda“ (2013).
• „Тужба против Високог представника, Педија Ешдауна, пред Судом у 

Лондону“ (2010). 
• Постдипломски-специјалистички студиј „Послијератна британска  

књижевност“, Оксфорд, УК (2000). 
• „Француски језик и позориште“, Авињон, Француска (2003).
• „Реформа полицијског образовања“, Тампере, Финска и Стокхолм, 

Шведска (2004). 

Најважнији објављени научни и стручни радови:
• New Criticism and Legal Formalism, Rethinking Tradition in English 

Language and Literary Studies (ed. Ž. Babić, T. Bijelić, and P. Penda), 
Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017, pp. 266-279. 
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• “One su trpele“ nasilje u porodici, Godišnjak Pravnog fakulteta, vol. 37, no. 
37, 2015, pp. 337-363. 

• Yugoslav Literature Under (Il)legal Censorship: 1945-1990, Law and Literature, 
vol. 26, no. 2, Cardozo School of Law, Yashiva University, 2014, pp. 87-104.

• Душанов законик – између правног и књижевног акта, Правни живот, 
Копаоничка школа природног права, год. 26, бр. 12, Београд, 2013, стр. 
547-557.

• Утицај књижевности на реформу кривичног законодавства у Енглеској 
18. вијека, Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, 
год. 34, бр. 34, Бања Лука, 2012, стр. 156-176. 

• Правни положај босанскохерцеговачке жене у доба Аустроугаске монархије 
(1878-1914), Правни живот, Копаоничка школа природног права, год. 24, 
бр. 12, Београд, 2011, стр. 749-759.

• Положај судских тумача у правном систему БиХ (Републике Српске и 
Федерације БиХ), Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој 
Луци, год. 33, бр. 33, Бања Лука, 2011, стр. 289-299.

• Право и књижевност, Српска правна мисао, Часопис за правну теорију 
и праксу, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, год. 17, бр. 44, 
Бања Лука, 2011, стр. 199-209.
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Др Бојан Влашки

Доцент
Катедра за управно, радно и социјално право
Ужа научна област: 
Управно право и управа
Датум и мјесто рођења: 26. јануар 
1985. године, Сарајево.

Образовање:
• Основне студије на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци од 

2004. до 18. јуна 2009. године.
• Мастер рад одбранио 10. октобра 2012. године на Правном факултету 

Универзитета у Београду. Тема: ,,Добра управа у правном систему 
Републике Српске“. Ментор: проф. др Зоран Р. Томић.

• Одбрана докторске дисертације 20. септембра 2019. године на Правном 
факултету Универзитета у Београду. Тема: ,,Организација јавне управе 
у федерализму – посебно у Босни и Херцеговини“. Ментор: проф. др 
Зоран Р. Томић.

Радно ангажовање: 
• Од 1. октобра 2010. године запослен на Правном факултету Универ-

зитета у Бањој Луци. На сједници Сената Универзитета у Бањој Луци 
одржаној 26.12.2019. године изабран у звање доцента на наставном пре-
дмету Управно право, општи и посебни дио.

Учешће на научним скуповима, пројекти и студијски боравци у 
иностранству: 
• Октобарски правнички дани, Бања Лука, 2013. године. 
• Међународна конференција „Правне традиције Босне и Херцеговине у 

процесу хармонизације са acquis communautaire“, Зеница, 2013. године. 
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• XI мајско саветовање „Услуге и заштита корисника“, Крагујевац, 2015. 
године. -XXV сусрет правника у привреди Србије, Врњачка Бања, 2016. 
године. 

• Научни скуп са међународним учешћем „Устав и изазови уставног 
развоја у сложеним државама“, Бања Лука, 2017. године. 

• Међународна научна конференција „Државно-црквено право кроз вје-
кове“, Будва, 2019. године.

• Antall Jozsef Knowledge Centre, Будимпешта, Мађарска - март 2014. године. 
• Институт за федерализам Универзитета у Фрибургу, Швајцарска - 

септембар и октобар 2017. године.

Најважнији објављени радови: 
• Бојан Влашки, „Неки елементи развојне димензије концепта добре 

управе“, Годишњак Правног факултета у Бањој Луци, год. 35, бр. 35/2013, 
165-182.

• Бојан Влашки, „Слобода приступа информацијама-Зашто је потребна 
реформа правног оквира у Републици Српској?“, Правна ријеч, 35/2013, 
493-507.

• Бојан Влашки, ,,О присуству и примјени начела добре управе у 
позитивном праву Републике Српске“, Модерна управа, бр. 9-10/2013, 
131-145.

• Невенко Врањеш, Бојан Влашки, „Организација и положај управе на 
простору Босне и Херцеговине у периоду владавине Османског царства“, 
Међународна конференција „Правне традиције Босне и Херцеговине у 
процесу хармонизације са acquis communautaire“, Зеница, 2013, 91-109.

• Бојан Влашки, „Стандарди услужности јавне управе у свјетлу добре и 
лоше управе“, Зборник радова ,,Услуге и заштита корисника“, Крагујевац, 
2015, 879-899.

• Бојан Влашки, „Садржина и прав(н)а природа концепта добре управе“, 
Зборник радова Правног факултета у Нишу, год. LIV, бр. 71/2015, 277-292.

• Бојан Влашки, „Управноправни аспекти заштите конкуренције у Босни 
и Херцеговини“, Српска правна мисао, год. 22, бр. 49/2016, 45-69.

• Бојан Влашки, „Неки аспекти надзора над радом сектора безбједности 
у Босни и Херцеговини“, Безбједност-Полиција-Грађани, год. XII, бр. 
1-2/2016, 239-258.

• Бојан Влашки, „Управне мјере управљене према привредним субјектима-
одабрана питања“, Право и привреда, 4-6/2016, 584-597.
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• Бојан Влашки, „Облици и модели заштите конкуренције у упоредном 
праву“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2016, 
291-310.

• Бојан Влашки, „Швајцарски федерализам – парадигма за Босну и 
Херцеговину?“, Зборник радова са научног скупа са међународним 
учешћем „Устав и изазови уставног развоја у сложеним државама“, 
Бања Лука, 4. новембар 2017. године, 265-282.

• Невенко Врањеш, Бојан Влашки, „Управноправни аспекти аутономних 
послова цркве“, Зборник радова са међународне научне конференције 
„Државно-црквено право кроз вјекове“, Београд – Будва, 2019. године, 
393-429.
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Др Мирјана Мишкић

Доцент
Катедра за римско право и 
историју права и државе
Уже научне области:
Римско право и Историја права и државе
Датум и мјесто рођења: 17. 
јун 1986, Приједор.

Образовање:
• Правни факултет Универзитета у Бањој Луци уписала 2005, а заврши-

ла 2010. године. 
• Мастер студије уписала 2010. године на Правном факултету Универ-

зитета у Београду, романистички модул. Мастер тезу под насловом 
Одговорност за ненамјерно наношење штете код деликта Damnum 
iniuria datum успјешно одбранила 10. новембра 2011. године. Просјек 
оцјена на мастер студијама 10 

• Докторску дисертацију под називом „Одговорност господара посла на 
основу iussum и praepositio“ одбранила са одликом 2019. године на Пра-
вном факултету Универзитета у Београду.

Радни ангажман:
• Као асистент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци ради 

од 2012. године. У звање вишег асистента на предметима Римско право 
и Општа историја државе и права изабрана је 2015. године. У звање 
доцента за ужу научну област Римско право изабрана 26.12.2019. године.

Учешће на научним скуповима,пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• „Октобарски правнички дани“, Бања Лука, 2012. године, излагање на 

тему „Подијељена одговорност између штетника и оштећеног у оквиру 
Аквилијевог закона“
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• „ ESCLH-First Postgraduate Conference“, Augsburg 2018. године, излагање 
на тему „Agency in Serbian Legal Tradition“ 

• „XXIII. Internationales Sommerseminar zur Antiken Rechtgeschichte 
„Zwang im Recht“, Bochum 2019. године, излагање на тему „Metus as 
mortis causa praestare“.

Најважнији објављени радови:
• „Значење ријечи „iniuria “ у контексту деликта „Damnum iniuria datum“, 

Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш 2012.
• „Подијељена одговорност између штетника и оштећеног у оквиру 

Аквилијевог закона“, Правна ријеч, Бања Лука 2012.
• „Жена у Риму – субјект или објект права?“, Зборник радова Правног 

факултета у Новом Саду 2/ 2012, Нови Сад 2012.
• „Нека разматрања о положају светих ствари ( res sanctae) у римском 

праву“, Српска правна мисао 46, Бања Лука, 2013.
• „Проблеми каузалитета у аквилијанској казуистици“, Зборник радова 

Правног факултета у Новом Саду 4/2013, Нови Сад 2013. 
• „Објективна одговорност у римском праву“, Годишњак Правног факул-

тета Универзитета у Бањој Луци 36., Бања Лука 2014. 
• „Mandatum и iussum“, Годишњак Правног факултета Универзитета у 

Бањој Луци, 37/2015, Бања Лука 2015.
• „Пријатељство (amicitia) као фактичка претпоставка настанка ман-

датног односа“, XI мајско савјетовање „Услуге и заштита корисника“, 
Крагујевац 2015. 

• „Теорије о поријеклу мандата“, Српска правна мисао, 49/2016, Бања Лука 
2016. 

• „Ограничена одговорност код адјектицијских тужби“, Српска правна 
мисао, 50/2017, Бања Лука 2017, 61 – 77.

• „Мандат и остали видови заступања у римском праву“, Годишњак 
Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, 39/2017, Бања Лука 
2017.

• „Римски модел породичног предузетништва“, Актуелности, 34/2016, 
Бања Лука 2016, 51-62. 

• „Стицање путем заједничког роба (servus communis)“, Зборник радова 
Правног факултета у Новом Саду, 2/2016, Нови Сад 2016,
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• „Actiones adiecticiae qualitatis: Master’s liability based on praepositio and 
iussum“, Second International scientific conference The universality of Roman 
Law, Niš 2017.

• У новембру 2015. боравила je у студијској посети на Институту за римско 
право и правну историју Универзитета у Бечу као стипендиста OEAD-а. 

• У јануару 2018. године учествовала у раду стручног семинара под 
називом „Il Codice Theodosiano: redazione, transmissione, ricenzione“ у 
организацији Правног факултета у Павији и Центра за учење и истра-
живање античког права (CEDANT). 
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Мр Стојана Петровић 

Виши асистент
Катедра за грађанско и пословно право
Ужа научна област:
Грађанско право и грађанско процесно право
Датум и мјесто рођења: 11. 
фебруара 1985. године у Ливну.

Образовање
• Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, уписала школске 2003/04, 

дипломирала школске 2007/2008. 
• На Правном факултету Универзитета у Бањој Луци 2013. године одбра-

нила магистарску тезу под насловом Враћање у пређашње стање у 
процесном односу, ментор проф. др Ранка Рачић.

• На Правном факултету Универзитета у Бањој Луци 2016. године прија-
вила докторску тезу под насловом Дејудицијализација судске функције 
у извршном поступку, ментор проф. др Ранка Рачић. У току је проце-
дура одбране докторске тезе.

• Правосудни испит положила 2010. године пред Правосудном коми-
сијом Министарства правде Републике Српске.

Радно ангажовање:
• Од 2008. до 2009. године одрадила приправнички стаж у Окружном 

тужилаштву у Бањој Луци.
•  Од 2009. до данас бирана у сарадничка звања асистента и вишег аси-

стента на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• Учествовала на више савјетовања, научних скупова, семинара и ради-

оница на територији Босне и Херцеговине, Србије и Хрватске:
• Октобарски правнички дани, Бања Лука (2009-2018).
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• Научни скуп са међународним учешћем „Правне норме у времену и 
простору“, Правни факултет Универзитета у Приштини са тренутним 
сједиштем у Косовској Митровици (2012). 

• Форум за грађанско право за југоисточну Европу – III регионална кон-
ференција, Тирана, 2013.

• Научни скуп са међународним учешћем X и XI Мајско савјетовање, 
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу (2014 и 2015).

• Научни скуп XXIV сусрет правника у привреди Србије (2015).
• 22. International Scientific Conference on Economic and Social Development 

– „The Legal Challenges of Modern World“, Faculty of Law University of Split 
(2017) (индексиран на WoS – CPCI листи).

• Пројекат „Ангажовање студената постдипломских студија из Босне и 
Херцеговине у сусрет европским интеграцијама“, наручилац: Канцела-
рија Специјалног представника Европске Уније у Босни и Херцеговини, 
извођач: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, улога у проје-
кту: учесник у пројекту. Пројекат окончан студијом „Правни аспекти 
борбе против корупције у високом образовању de lege lata и de lege 
ferenda“, презентована на Правном факултету Универзитета у Бањој 
Луци 27.06.2013. године.

• Добитник је награде Ректора Универзитета у Бањој Луци за остваре-
не резултате у научноистраживачком раду на међународном нивоу за 
2017. годину.

Најважнији објављени радови:
• Civil Procedural Law Effects of the Contract on out of Cort Settlement, Book 

of Proceedings of 22th International Scientific Conference on Economic and 
Social Development - “The Legal Challenges of Modern World”, University 
of Split, Faculty of Law, 2017;

• Поступак за заштиту колективних интереса потрошача – новина 
у парничном процесном праву Републике Српске, Бања Лука, Правна 
ријеч, бр. 47/2016;

• Пропуштање и посљедице пропуштања предузимања процесних 
дужности судског вјештака у парничном поступку, Бања Лука, Часо-
пис Вјештак, бр. 3-4/2016;

• Поступак за заштиту колективних интереса потрошача према Новели 
Закона о парничном поступку Републике Српске (2013), (коауторство), 
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Правни факултет у Крагујевцу, Једанаесто мајско савјетовање „Услу-
жни послови“, 2015;

• Начела парничног поступка пред судом у привредним споровима, Бео-
град, Право и привреда, бр. 7-9/2015;

• Враћање у пређашње стање појединих ванпарничних поступака у 
Републици Српској, Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој 
Луци, бр. 37/2015;

• Специфичности поступка заштите колективних интереса потрошача 
пред судом према Закону о заштити потрошача у Босни и Херцеговини 
и Републици Српској, Крагујевац, Услужни послови, бр. 1/2014;

• Executio diabolica у Босни и Херцеговини – покушај дејудицијализације 
грађанског извршног поступка кроз учешће нотара и приватних 
извршилаца, Бања Лука, Правна ријеч, бр. 40/2014;

• Dejudicialization of Enforcement Function – Country Report for Bosnia and 
Herzegovina, Third Regional Conference „Civil Law Forum for South East 
Europe”, Tirana, Albania, 2014;
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Његослав Јовић, ма

Виши асистент
Катедра
Међународно право
Ужа научна област: 
Међународно право 
Датум и мјесто рођења: 28. 
октобар 1986. године, Јајце. 

Образовање:
• Уписао је Правни факултет Универзитета у Бањој Луци 2005, а дипло-

мирао 2010. године. 
• На Правном факултету Универзитета у Београду 2010. године уписао 

је мастер студије на ужој научној области међународно право a 2011. 
године одбранио мастер рад под називом Правило суштинска промјена 
околности (rebus sic stantibus) као основ престанка уговора. Ментор: 
проф. др Миленко Крећа.

• Године 2013. уписао је докторске студије на ужој научној области послов-
но право на Правном факултету Универзитета у Београду и тренутно 
је у фази израде докторске дисертације. Ментор: проф. др Слободан 
Марковић.

Радно ангажовање: 
• Од 01.02.2013. године запослен на Правном факултету Универзитета у 

Бањој Луци.
• Од 04.12.2013. године изабран у звање вишег асистента а 27.09.2018. реи-

забран је поново у звање вишег асистента.
• Консултант за правне послове у привредном друштву „Туркиз Б.С.Ј“ 

д.о.о. Козарска Дубица 2012/2013.
• Приправник у привредном друштву „ЕКО-БеЛ“ д.о.о. Лакташи 2012/2013.
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Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• XXVII Сусрет правника у привреди Србије „Привреда и арбитражe“, 

Златибор, 28-30.05.2018.
• XXX Сусрети Копаоничке школе природног права „Праведно право и 

стварност“, Копаоник, 12-17.05.2017.
• 1st EU Business Law Forum, „The Influence and Effects of EU Business Law 

in the Western Balkans“, Széchenyi István University, Faculty of Law and 
Political Sciences, Győr, Hungary, 15-16.06.2017. 

• Савјетовање „Октобарски правнички дани“ под називом „Изградња и 
функционисање правног система“ (од 2009 до 2018. године). 

• VI Међународна конференција из међународног приватног права под 
називом „Регионална сарадња у области грађанског судског поступка 
са међународним елементом“, Бања Лука 2008. 

• Учествовао је на више од 30 домаћиих и међународних скупова.

Најважнији објављени радови:
• Објавио је преко 25 научних радова од којих су неки:
• „Исцрпљење ауторског права на дигиталним примјерцима ауторског 

дјела у праву ЕУ de lege lata и de lege ferenda“, Зборник радова са XXIV 
Будванских правничких дана „Актуелна питања савременог законо-
давства“, Београд, 2019, стр. 469-486.

• „Звучни жиг“, Правни живот, бр. 11/2018, стр. 551-567.
• „Compatibility of Legislation in Bosnia and Herzegovina with EU Law in the 

Field of Intellectual Property Rights as a Subject of Foreign Direct Investment”, 
Conference proceedings of the 1st EU Business Law Forum “The Influence 
and Effects of EU Business Law in the Western Balkans”, Széchenyi István 
University, Deák Ferenc Faculty of Law and Political Sciences, Department 
for Public and Private International Law, Győr, 2018, стр. 87-104.

• „Benefits and Limitations of International Arbitration in Intellectual Property 
Law Disputes“, Yearbook Faculty of Law University of Banja Luka, No. 40/18, 
стр. 149-161.

• „Арбитрабилност међународних спорова из области права интелекту-
алне својине – упоредноправна анализа“, Право и привреда, бр. 7-9/2018, 
стр. 88-102.
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• „Правни аспекти уговора о франшизингу који се односе на промет 
права индустријске својине“, Зборник радова (реферата) са XIV мајског 
савјетовања „Савремени правни промет и услуге“, Правни факултет Уни-
верзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2018, стр. 477-489.

• „Организација и функције Завода Европске уније за интелектуалну 
својину (EUIPO) након Уредбе (EУ) 2017/1001“, Ревија за европско право, 
бр. 2-3/2017, стр. 75-89.

-„Telle quelle регистрација жига“, Правни живот, бр. 11/2017, стр. 
597-613.
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Санда Гверо, ма

Виши асистент
Катедра 
Управно, радно и социјално право
Ужа научна област:
Радно и социјално право
Датум рођења: 07. новембар 
1982. године, Сарајево.

Образовање:
• Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, завршен 2008. године. 
• Мастер академске студије, Правни факултет Универзитета у Београду, 

завршене 12.06.2014. године са просјечном оцјеном 10,00. – Одбраном 
завршног мастер рада под насловом „Колективно отпуштање запосле-
них – домаће, међународно и упоредно право“, под менторством проф. 
др Бранка Лубарде стекла академско звање: Мастер из уже радноправ-
не научне области.

• Докторске академске студије, Правни факултет Универзитета у Бео-
граду, од 2015 – у току.

Радно ангажовање:
• Приправник - Одјељење за инспекцијске послове у Административној 

служби Града Бања Лука 01.04.2009. - 01.10.2009. 
• Од 01.10.2009. Правни факултет у Бањој Луци, асистент на предмету 

Радно и социјално право. 
• Од 19.02.2015. виши асистент на предмету Радно и социјално право - 

Правни факултет у Бањој Луци. 
• Члан Удружења за радно право и социјалну заштиту.
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Учешће на научним скуповима,пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• Учешће на научном скупу: Правничко савјетовање „Октобарски пра-

внички дани“, Бања Лука, 2009-2013. 
• Учешће у пројекту „Мала библиотека равноправности полова у рад-

ним односима“, пројекат финансиран у оквиру ФИГАП програма 
– Финансијског механизма за примјену гендер акционог плана Босне 
и Херцеговине, Бања Лука 2011.

• Учешће на Међународном научном скупу одржаном 09.05.2014. године 
на Правном факултету у Крагујевцу.

• Учешће на Округлом столу „Правни положај узбуњивача у упоредном 
и домаћем праву (правни и етички аспекти)“, фебруар 2019. године.

• Секретар и предавач на Правној клиници „Правда за дјецу“, фебру-
ар-март 2018. и фебруар-март 2019. године, у оквиру пројекта „Правда 
за свако дијете“ који проводи UNICEF у сарадњи са Шведском аген-
цијом за развој (SIDA), Швајцарском кооперацијом за развој (SDC) и 
надлежним ресорним министарствима и институцијама на државном, 
ентитетском и кантоналном нивоу.

• Учешће са рефератом на дванаестом семинару за младе истраживаче 
европског радног и социјалног права (12th Seminar for young researchers 
on European labour law and social law), одржаном у Стразбуру, од 16. до 
19. маја 2019.

• Учешће на „Training of Trainers on Human Rights for Academics“, тре-
нингу за академско особље свих јавних правних факултета у Босни 
и Херцеговини у организацији Канцеларије Савјета Европе, јул 2019. 
године, Требиње, Босна и Херцеговина.

Објављени научни и стручни радови
• Објавила је више научних и стручних радова у домаћим часописима.
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Дејан Пилиповић, ма

Виши асистент
Катедра за грађанско и пословно право
Ужа научна област: 
Грађанско право и грађанско процесно право
Датум и мјесто рођења: 7. 
децембар 1989. године, Бихаћ. 

Образовање:
• Основне студије завршене на Правном факултету Универзитета у Бањој 

Луци 2012. година са просјечном оцјеном 9,70.
• Мастер студије из уже грађанскоправне научне области завршио на 

Правном факултету Универзитета у Београду 2014. године одбраном 
мастер рада „Уговорна одговорност за нематеријалну штету“ оцјеном 10.

• Докторске студије: у току на Правном факултету Универзитета у 
Београду.

• Положен правосудни испит дана 14.02.2019. године при Министарству 
правде Републике Српске.

Радно ангажовање:
• Од 24.12.2015. године сарадник у звању асистента на Правном факултету 

Универзитета у Бањој Луци на ужој научној области Грађанско право 
и грађанско процесно право, наставни предмети Облигационо право 
и Породично право.

• Од 2019. године изабран у звање вишег асистента.
• Изводи вјежбе на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој 

Луци, на студијском програму Социјални рад, на наставном предмету 
Породично право.

• Котренер тима Правног факултета Универзитета у Бањој Луци за 25. 
Willem C Vis International Commercial Arbitration Moot (2018).

• Од 22.07.2013. до 22.07.2015. године судијски приправник у Основном 
суду у Приједору.
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• Од 2017. године до данас обавља послове правног савјетовања и израде 
стручних мишљења из oблигационог права за различите наручиоце.

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
Учествовао је на укупно 15 домаћих и међународних научних и стручних 
скупова, семинара и радионица, као што су:
• Копаоничка школа природног права на Копаонику, 
• Међународни научни скуп Мајско савјетовање у Крагујевцу, 
• Будвански правнички дани у Будви, 
• Семинар и тренинг Савјета Европе Training of Trainers on Human Rights 

for Academics,
• Члан Радне групе Владе Републике Српске (Министарство породице, 

омладине и спорта) на пројекту израде Омладинске политике РС за 
период од 2016. до 2020. године (2015. година).

Најважнији објављени радови:
• Дејан Пилиповић, Уговорна одговорност за нематеријалну штету, 

Графопапир д.о.о., Бања Лука, 178  ,2014 страница Б5 формата 
(монографска студија са рецензијом).

• Дејан Пилиповић, „Нотари и њихова улога у привредном праву Репу-
блике Српске“, Студентска ревија за привредно право, бр. 2 - 2012/2013, 
стр. 66-73.

• Дејан Пилиповић, „Преиспитивање основа уговорне одговорности 
за штету: правна теорија и судска пракса“, Српска правна мисао, број 
48/2015, стр. 155-185.

• Дејан Пилиповић, „Одговорност за штете настале од заосталих мин-
ско-експлозивних средстава из рата у Босни и Херцеговини“, Правна 
ријеч, бр. 2015/43, стр. 296-271.

• Његослав Јовић, Дејан Пилиповић, „Правни аспекти уговора о креди-
ту са валутном клаузулом у швајцарском франку“, Годишњак Правног 
факултета у Бањој Луци, бр. 39/2017, стр. 199-220.

• Дејан Пилиповић, „Поглед на актуелну судску праксу у одабраним 
земљама у вези са случајем “швајцарац”, Српска правна мисао, бр. 
50/2017, стр. 179-202.
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• Дејан Пилиповић, „Накнада нематеријалне штете правном лицу“, 
Пра вни живот – часопис за правну теорију и праксу, број 10/2017, стр. 
657-673.

• Дејан Пилиповић, „Карактеристике уговора о продаји топлотне енер-
гије“, Зборник реферата са међународног научног скупа 14. Мајско 
саветовање “Савремени правни промети услуге”, 2018, стр. 439-460.

• Дарко Радић, Дејан Пилиповић, „Модели репарације штете настале 
усљед поплава“, Правна ријеч, бр. 55/2018, стр. 187-214.

• Дејан Пилиповић, „Отказ и раскид кроз призму уговора о продаји 
топлотне енергије“, Правни живот – часопис за правну теорију и праксу, 
број 2018/10, стр. 635-654.

• Дејан Пилиповић, „О одговорности у националним правима за про-
узроковану штету НАТО бомбардовањем Републике Српске и Србије“, 
Зборник радова са 24. Будванских правничких дана „Актуелна питања 
савременог законодавства“, 2019, стр. 407-425.
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Игор Поповић, ма

Виши асистент
Катедра за међународно право
Ужа научна област: 
Међународно право
Датум рођења: 9. мај 1991. године, Добој.

Образовање:
• Основне студије до 2010. до 2014. године на Правном факултету 

Универзитета у Бањој Луци. Дипломирао као студент генерације са 
просјечном оцјеном 9,59. За успјех током студија награђен Златном 
плакетом Правног факултета и Златном плакетом Универзитета у Бањој 
Луци.

• Мастер студије од 2015. до 2017. године на Правном факултету 
Универзитета у Београду, модул: међународно право. Са највишом 
оцјеном 10 одбранио мастер рад на тему „Заштита људских права и 
неизвршење судских одлука против државе – европски стандарди и 
Босна и Херцеговина“. Ментор: проф. др Ивана Крстић.

• Године 2017. уписао докторске студије на Правном факултету 
Универзитета у Београду, модул: међународно право.

Радно ангажовање: 
• Од фебруара 2016. асистент на Правном факултету Универзитета 

у Бањалуци.  Предмети: Међународно јавно право и Међународно 
приватно право. 

• Ментор студентима у Центру за реторику и говорништво „Institutio 
oratoria“. 

• Од 2017. године је академски тренер за такмичења у симулираном 
суђењу у држави и региону.

• Мај 2015 – јануар 2016: стручни сарадник у Тиму правних послова, 
Addiko Bank Бања Лука.

• Од фебруара до маја 2015. године адвокатски приправник у канцеларији 
адвоката Миљкана Пуцара. 
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Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• Учестовао на више скупова, љетњих школа, конференција и семинара 

у Босни и Херцеговини, Србији, Хрватској, Аустрији, Турској, Фра-
нцуској, Њемачкој. 

• Од 2016. до 2017. године предавач на Правној клиници за људска права 
у оквиру пројекта Савјета Европе „Јачање капацитета правосуђа 
у примјени Европске конвенције о људским правима у Босни и 
Херцеговини“.

• 2018. године Предавач на правној клиници „Правда за дјецу“. 

Најважнији објављени радови:
• Пракса Европског суда за људска права против Босне и Херцеговине у 

случајевима ратне штете, Српска правна мисао, бр. 51, 2018.
• Неизвршење судских одлука против државе: пракса Европског суда 

за људска права, Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој 
Луци, бр. 40, 2018.

• Laws on enforcement procedure in Bosnia and Herzegovina: compliance 
with the european human rights standards, Страни Правни живот, бр. 
4/2017, 2017.

• Ограничење наплате у извршном поступку на терет буџета у БиХ, 
Свеске за јавно право, 8/2017.

• The Neverending Story of AlHusin and Bosnia and Herzegovina: From 
El-Mujahedinto Freedom?, Facta Universitatis, Series: Law and Politics, бр. 
1, 2017

• Заштита права извршеника према члану 6 Европске конвенције о 
заштити људских права и основних слобода, Годишњак Правног 
факултета Универзитета у Бањој Луци, бр. 39, 2017.

• Екстериторијално дејство члана 3 Европске конвенције за заштиту 
људских права и основних слобода, Српска правна мисао, бр. 50, 2017.

• Критички осврт на Приједлог закона о конверзији кредита у швајцарским 
францима у Босни и Херцеговини, Правни записи, 2/2016

• Правна природа међународног права, Српска правна мисао, 2014.
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Оливера Шево, ма

Виши асистент 
Катедра за кривично право
Ужа научна област: 
Кривично право и кривично процесно право
Датум рођења: 13. октобар 
1991. године, Бихаћ. 

Образовање:
• Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци 2015. 

године.
• Мастер студије завршила на Правном факултету Универзитета у Бео-

граду одбранивши мастер тезу под називом „Принудни нестанак лица 
као облик злочина против човечности са посебним освртом праксу 
ЕСЉП“.

• Студент је докторских студија на Правном факултету Универзитета у 
Београду. 

Радно ангажовање: 
• Од 2016. године је асистент на Правном факултету Универзитета у Бањој 

Луци на катедри за Кривично право. 
• Од 2017. године је секретар Катедре за кривично право. 
• Од 2016. године је ментор у Центру за реторику и говорништво „Institutio 

Oratoria“.
• Од 2017. године је академски тренер за такмичења у симулираном 

суђењу у држави и региону.
• У 2014. години шест мјесеци стажирала у Народној скупштини Репу-

блике Српске.

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• 2019 - Учешће на програму “Managerial Skills for Academicians and 

Administratiors”, N.I.T.T.T.R, Бопал, Индија
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• 2019 – Учешће на конференцији „Third International Youth Forum on Belt 
and Road“, Суџоу, Кина 

• 2019 – Учешће на љетној школи “International Law, Diplomacy and 
Cooperation”, Истанбул, Турска

• 2019 - Учешће на „Training of Trainers on Human Rights for Academics“, 
Требиње, Босна и Херцеговина

• 2019 - Учешче на „Regional Conference on Hate Crime Еducation in South-
Еast Europe, Београд, Србија

• 2018 – Учесник округог стола „Како образовати студенте о људским 
правима – перспективе и изазови“, Сарајево, Босна и Херцеговина

• 2018 - Учесник на округлом столу “Clinical Legal Education in the Western 
Balkans”, Oсијек, Хрватска

• 2018: Учесник на “Workshop on Hate Crime for OSCE and other 
Intergovernmental Organizations’ Field Operations and Academia”, Вар-
шава, Пољска

• 2017- Учешће на „Summer School on Protection of Ethnic Minorities“, Драч, 
Албанија.

• 2017 - Учешће на „Summer School on the ECHR“, Требиње, Босна и 
Херцеговина.

• 2016 - Учешће на „Summer School for Human Rights”, Златибор, Србија.
• 2015 (5 мјесеци) - Учесник пет правних клиника за људска права у орга-

низацији Савјета Европе, Зеница, Сарајево, Бањалука, Мостар, Тузла, 
Босна и Херцеговина. 

• 2014 - „Comparative Constitutional Law and EU Law Program, Bucerius 
Law School“, Хамбург, Њемачка. 

Најважнији објављени радови
• Аутор је више радова из области међународног кривичног права. 
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Роберт Шврака, ма

Виши асистент
Државно-правна катедра
Ужа научна област:
Теорија државе и права
Датум и година рођења: 21. 
март 1988. године, Ријека. 

Образовање:
• Правни факултет Универзитета у Бањој Луци са просјечном оцјеном 

8,9 као један од најбољих студената генерације 2009.
• Мастер студије на Правном факултету у Београду (теоријско-правни 

смјер) са просјечном оценом 9,75.
• Студент докторских студија на Правном факултету у Београду, тео-

ријско-правни смјер.

Радно ангажовање:
• Од фебруара 2016. године запослен на Правном факултету у Бањој Луци 

на мјесту асистента-сарадника на Државно-правној катедри предмети 
Теорија државе и права, Правна етика.

• Од октобра 2017. године изводи вјежбе на Факултету за безбједност у 
Бањој Луци на предмету Увод у право.

• Предсједник Синдикалне организације Правног факултета од септе-
мбра 2016. године.

• Од јуна 2017. године обавља функцију члана Статутарне комисије Син-
диката образовања, науке и културе Републике Српске.

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравциу 
иностранству
• Октобарски правнички дани 2016, 2017, 2018 године.
• Међународни научни скуп „Политичка мисао Махатма Гандија“ са 

рефератом „Грађанска непослушност као вид борбе против неправед-
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них закона у мултикултураној заједници“ , Београд септембар 2017. 
године.

• Семинар који је организовао Савез синдиката Републике Српске на 
тему „Улога синдиката“, Теслић новембар 2017 године.

• Учествовао као предавач на клиници „Правда за дијете“ на тему „Улога 
дјечијег правобраниоца у правосудном систему Републике Српске“, 
Бања Лука фебруар 2018. године.

• Учествовао на међународном научном скупу „Југословенство као про-
шлост или могући пут ка будућности“ са рефератом „Устав из 1974 
године као правни основ за дисолуцију Југославије“, Тјентиште сеп-
тембар 2018. године.

• Учествовао на „Синдикалној школи 2019“ у организацији Савеза син-
диката Републике Српске.

Најважнији објављени радови:
• Аутор изворног научног рада „Појам нормативне глобализације“ Српска 

правна мисао 2019.
• Аутор научног рада „Устав из 1974 године као правни основ за дисолу-

цију Југославије“ Научни часопис Сварог 2019.
• Аутор рада „Анализа законодавства у погледу правног положаја лица 

која пријављују корупцију“ у склопу пројекта који реализује Правни 
факултет Бања Лука.
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Босиљка Чубриловић, ма

Асистент 
Катедра за грађанско и пословно право
Ужа научна област:
Грађанско и грађанско процесно право
Датум и мјесто рођења: 24. јуни 
1991. године, Бања Лука.

Образовање: 
• Основне студије на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци од 

2010. до 2014. године.
• Мастер студије од 2017. до 2019. на Правном факултету Универзите-

та у Београду. Одбранила мастер рад на тему: „Хипотека на објекту у 
изградњи“.

Радно ангажовање:
• Од 2017. године радно ангажована на Правном факултету Универзи-

тета у Бањој Луци.

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• „Октобарски правнички дани“ у Бањој Луци 2016. и 2018. године.
• „Универзално и особено у праву“, Косовска Митровица 2018. године.
• XIII Савјетовање из грађанске области „Јахорина 2018”.

Најважнији објављени радови:
• „Стицање својине одржајем (usucapio)“, Српска правна мисао, год. 22, 

бр. 49, Бања Лука, (2016).
• „Одговорност за нематеријалну штету код повреде уговора о органи-

зовању путовања“, Часопис за правну теорију и праксу „Правна ријеч“ 
бр. 47/2016, Бања Лука, (2016).

• „Предмет заједничке имовине брачних супружника”, Српска правна 
мисао, год. 23, бр. 50, Бања Лука, (2017).
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• „Право на достојанство у умирању (еутаназију)“, Српска правна мисао, 
год. 24, бр. 51, Бања Лука, (2018).

• „Хипотека на праву грађења“, Универзално и особено у праву - Збор-
ник радова научног скупа са међународним учешћем, Том II, Косовска 
Митровица, (2018), коаутор: проф. др Раденко Јотановић.

• „Конститутивно versus декларативно дејство уписа у јединствену еви-
денцију (катастар) непокретности“, Часопис за правну теорију и праксу 
„Правна ријеч“, бр. 49/2018, Бања Лука, (2018), коаутор: проф. др Раден-
ко Јотановић. 

• „Правно дејство хипотеке у случају преноса путем цесије“, Зборник 
радова са XIII Савјетовања из области грађанског права „Јахорина 2018“, 
(2018), коаутор: проф. др Раденко Јотановић.
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Ирена Радић, ма

Асистент
Катедра за грађанско и пословно право
Ужа научна област
Пословно правна област:
Датум и мјесто рођења: 21. 
август 1989. године, Добој. 

Образовање:
• Основне студије на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци 

од 2008. до 2013.  За успјех током студија награђена Златном плакетом 
Правног факултета  Универзитета у Бањој Луци као студент генерације 
и Златном плакетом Универзитета у Бањој Луци.

• Мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду. Одбра-
нила мастер тезу „Корпоративно управљање у земљама у транзицији“, 
ужа научна област пословноправна. 

• Докторске студије на Правном факултету Универзитета у Београду, II 
година докторских студија, ужа научна област Привредно право. 

Радно ангажовање:
• Правни факултет, Универзитет у Бањој Луци, асистент на предметима: 

Пословно (трговинско) право и право привредних друштава, Право 
осигурања и Банкарско и Берзанско право, од марта 2018. године. 

• Факултет безбједносних наука, Универзитет у Бањој Луци асистент на 
предмету Привредно право, од марта 2018. године.

• Addiko Bank а.д. Бања Лука – стручни сарадник за правне посове у 
Тиму наплате (2017 - 2018).

• Окружни суд у Бањој Луци – судијски приправник (2013 - 2015).



45 година Правног факултета

141

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• Учествовала на међународној конференцији „Право и мултидисципли-

нарност“ на Правном факултету Универзитета у Нишу у априлу 2019. 
године, са радом на тему „Скривени авал-жиро“.

• На округлом столу „Правни положај узбуњивача у упоредном и домаћем 
праву (правни и етички аспекти) у организацији Правног факултета 
Универзитета у Бањој Луци, у фебруару 2019. године, са радом на тему 
„Порески узбуњивачи (tax whistleblowers)“. 

• На Едукацији о људским правима за наставно особље правних факу-
лтета у организацији Савјета Европе (training of trainers) у мају (Неум) 
и јулу (Требиње) 2019. године. 

• На савјетовању правника „Октобарски правнички дани“ 2017. године са 
радом на тему „Привредна друштва повезана капиталом у компанијском 
праву Републике Српске“. 

• На семинарима у организацији Центра за едукацију судија и тужилаца 
Републике Српске на тему „Методологија израде првостепене пресуде 
у кривичној области“ (2013. године) и „Методологија израде првосте-
пене пресуде у грађанској области“ (2014. године).

Најважнији објављени радови:
• Радић Ирена, Скривени авал - жиро, Зборник радова Правног факултета 

у Нишу 83/2019, 233-249.
• Радић Ирена, Привредна друштва повезана капиталом у компанијском 

праву Републике Српске, Правна ријеч 51/2017, 415-431.
• Радић Ирена, Јача заштита узбуњвача у Европској унији, у “Правни 

положај узбуњвача у Републици Српској и упоредном праву”, Збор-
ник радова са научног скупа; Правни факултет Универзитета у Бањој 
Луци, Бања Лука 2019.
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Милица Ристић, дипл. правник

Асистент
Катедра за римско право и 
историју права и државе
Ужа научна област:
Римско право и Историја државе и права
Датум рођења: 21.08.1994. године, Бања Лука. 

Образовање:
• Студирала на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци у пери-

оду од 2014. до 2018. године. За успјех током студија награђена Златном 
плакетом Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и Златном 
значком Универзитета у Бањој Луци и проглашена студентом генера-
ције (2014 - 2018).

Радно ангажовање:
• Приправник у Правобранилаштву Републику Српске (2019).
• Асистент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, на ужој 

научној области Римско право и Историја државе и права од 2019. године.

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• Учествовала у симулацијама суђења пред домаћим и страним судови-

ма из области људских права (Јахорина, новембар 2017. године; Ниш, 
мај 2018. године и Битољ, октобар 2018. године) и међународног кри-
вичног права (Сарајево, децембар 2016. године).

• Вишеструки побједник такмичења у бесједништву, које се одржава на 
Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, у организацији Цен-
тра за реторику и говорништво “Institutio Oratoria”.

• Полазник клиника за заштиту људских права у организацији Савјета 
Европе (Златибор, јул 2016. године и јул 2017. године).

• Полазник програма из области међународног кривичног права и тран-
зицијске правде у организацији OSCE - a (Сарајево, 2016. година).
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Наставници и сарадници који су ангажовани по 
уговору о допунском раду и уговору о дјелу

Академик др Снежана Савић

Редовни професор
Катедра Државноправних наука
Ужа научна област
Теорија државе и права, 
Методологија правних наука
Датум и мјесто рођења: 19. децембар 
1958. године, Бања Лука.

Образовање:
• Правни факултет у Бањој Луци уписала је 1977/78, а дипломирала је 

1981. године. 
• Педагошку академију у Бањој Луци уписала 1977/78, а завршила 1979. 

године.
• Магистарски рад под насловом ,,Држава као правно лице и субјект 

међународног привредног права“ одбранила марта 1989. на Правном 
факултету у Бањој Луци. Ментори: проф. др Фуад Мухић и проф. др 
Драго Ледић.

• Докторска дисертација под насловом ,,Појам права као нормативног 
поретка - Прилог критици Келзенове нормативне доктрине“, одбра-
нила јуна 1993, на Правном факултету у Бањој Луци, ментор проф. др 
Милијан Поповић, Правни факултет Нови Сад.
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Радно ангажовање, само најзначајније позиције, укратко
• Oд 1981. до 1986. Скупштина општине Лакташи (референт за имовин-

ско правне послове, управни инспектор, директор радне заједнице, 
секретар секретаријата за општу управу).

• Oд 1986. до данас, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци (аси-
стент, виши асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор 
на предметима Теорија државе и права и Методологија правних наука. 

• Од 1995. до данас, Висока школа унутрашњих послова, односно Факул-
тет безбједносних наука, Бања Лука, професор.

• Од 1995. до 1997. Архитектонско - грађевински факултет Универзитета 
у Бањој Луци, професор.

• Филозофски факултет, Факултет политичких наука, Правни факултет 
Свеучилишта у Мостару (постдипломски и докторски студиј), Прав-
ни факултет Универизитета у Тузли (постдипломски студиј), факултет 
Политичких наука Универзитета у Сарајеву (постдипломски студиј).

• Од 1998. до 1999. народни посланик у Народној скупштини Републи-
ке Српске.

• Од 2000. до 2003. судија и предсједник Уставног суда Босне и Херцеговине.
• Од 2012. судија и потпредсједник Уставног суда Републике Српске.
• Предсједник Комисије за праћење појава од интереса за остваривање 

уставности и законитости Уставног суда Републике Српске.
• Од 2008. дописни члан а од 2012. редовни члан Академије наука и умјет-

ности Републике Српске.
• Члан, као експерт, Уставно-правне комисије Дома народа Парламен-

тарне скупштине Босне и Херцеговине (један мандат).
• Члан, као експерт, Уставно-правне комисије Народне скупштине Репу-

блике Српске (више мандата).
• Омбудсмен Босне и Херцеговине.
• Члан Савјета Универзитета у Бањој Луци.
• Члан Сената Универзитета у Бањој Луци.
• Делегат Скупштине дијаспоре и Срба у региону Републике Србије.
• Предсједник Скупштине Друштва чланова Матице Српске у Републи-

ци Српској.
• Савјетник предсједника Народне скупштине Републике Српске 

(2006-2012).
• Предсједник Одбора за правне науке Одјељења друштвених наука Ака-

демије наука и умјетности Републике Српске.
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• Члан и један од предсједника Комисије за полагање правосудних испи-
та у Републици Српској.

• Уредник Стручне редакције за право, правосуђе, управу и локалну 
самоуправу у пројекту Енциклопедија Републике Српске, АНУРС.

Учешће на научним скуповима,пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• Изградња и функционисање правног поретка Републике Српске, Бања 

Лука, 1997.; 
• Душанов законик - 650 година од његовог доношења, АНУРС, Бања 

Лука, 1999; 
• Подјела надлежности између институција Босне и Херцеговине и енти-

тета, АНУРС, Бања Лука, 1999;
• Екс-ан-Прованс, Француска, Универзитет, 2000;
• Будимпешта, Мађарска, Академија наука и умјетности, 2001; 
• Слободан Јовановић - личност и дело, Београд, САНУ, 1997; 
• Два века српске уставности, Београд, САНУ, 2010;
• Тематска сједница Одбора за представке, приједлоге и друштвени над-

зор Народне скупштине Републике Српске поводом дана људских права 
и основних слобода, међународна конференција, Бања Лука, 2009;

• Улога академске заједнице у друштву будућности, АНУРС и Real 
Academia de sciencias economicas y financieras, Бања Лука, 2011, међу-
народна конференција;

• Петнаест година Дејтонског споразума и будућност Републике Српске, 
ЦЕНС, Београд, Бања Лука, 2011, међународни скуп;

• Република Српска двадесет година развоја - достигнућа, изазови и пер-
спективе, АНУРС, Бања Лука, 2012, међународни скуп;

• Први свјетски реат-узроци и посљедице, АНУРС, Бања Лука, 2014;
• Реконструкција правног система Југославије на основама слободе, демо-

кратије, тржишта и социјалне правде, Правни факултет, Нови Сад, 1998; 
• Почеци теорије и филозофије права у Срба, Матица Српска, Нови Сад, 

1998.
• Остваривање и заштита људских права и основних слобода у БиХ, нор-

мативно и стварно, АНУРС, носилац пројекта, 2009.
• Правни аспекти статусног организовања јавних служби у Републици 

Српској, АНУРС, 2009.
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• Дејтонски мировни споразум као правни и политички основ развоја 
Републике Српске, АНУРС, 2011.

• Енциклопедија Републике Српске, АНУРС (у току).
• Институције Републике Француске, Париз – новембар 2001. 
• Савјет Европе и Европски суд за људска права, Стразбур, Француска, 

септембар, 2000. 
• Универзитет, Екс-ан-Прованс, Република Француска, 2000.
• Академија наука и умјетности Будимпешта, Мађарска, 2001.
• Венеција, Италија, 2001.
• Блед, Словенија, 2001.
• Стразбур, Француска, 2004.

Објављени радови:
• Девет монографија
• Четири уџбеника
• Преко 120 научних и стручних радова објављених у домаћим и ино-

страним часописима. 
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Академик др Миодраг Симовић

Редовни професор 
Катедра: Кривично право
Ужа научна област Кривично процесно право  
Датум и мјесто рођења: 3. 
новембра 1952. године, у Фочи. 

Образовање:
• Гимназију је завршио у Фочи. 
• Правни факултет Универзитета у Новом Саду завршио је 1976. годи-

не са просјечном оцјеном 9,18. Звање магистра је стекао 1981. године са 
темом „Општи појам васпитних мјера и њихово регулисање у савреме-
ном југословенском кривичном законодавству“ на Правном факултету 
Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Љубиша Лазаревић), а 
докторат је одбранио на истом факултету, 1985. године, са темом „Орга-
ни унутрашњих послова и јавност“ (ментор: проф. др Момчило Грубач). 

Најзначајнији студијски боравци у иностранству:
• У организацији USAID-a 2002. године користио програм стручног усав-

ршавања “Израда правних прописа“ - (ILDI) Univerziteta Tulane u New 
Orleansu, SAD;

Радно ангажовање, само најзначајније позиције, укратко: 
• За доцента за наставни предмет Кривично процесно право на Правном 

факултету у Бањој Луци изабран је 23. децембра 1994. године. Стални 
радни однос на Правном факултету је засновао 1. маја 1996, за ванред-
ног професора изабран је 13. јула 1999, а у звање редовног професора 5. 
фебруара 2004. године;

• Од 1995. године је професор Правног факултета Универзитета у Исто-
чном Сарајеву на предметима Кривично процесно право, Међународно 
кривично право, Малољетничко кривично право и Виктимологија, те 
на Факултету безбједносних наука (раније Високој школи унутрашњих 
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послова) Универзитета у Бањој Луци на предметима Кривично процес-
но право и Полиција и кривични поступак. Од 2005. године је и редовни 
професор Правног факултета Универзитета у Бихаћу на предметима Кри-
вично процесно право и Међународно кривично право;

• Држао предавања на магистарским студијама кривичноправног смјера 
на правним факултетима универзитета у Бањој Луци, Источном Сараје-
ву, Бихаћу, Сарајеву, Мостару, Тузли и Зеници;

• Ментор и члан више комисија за одбрану магистарских радова и доктор-
ских дисертација у земљи (Бања Лука, Источно Сарајево, Бихаћ, Мостар, 
Тузла и Зеница) и иностранству (Београд, Подгорица, Нови Сад, Ниш и 
Крагујевац);

• Дописни члан Академије наука и умјетности БиХ од децембра 2012. годи-
не. Редовни члан Академије наука и умјетности БиХ од 20. децембра 2018. 
године;

• Члан Предсједништва Академије наука и умјетности БиХ од 2014. годи-
не. Предсједник Одбора за правне науке Одјељења друштвених наука 
(од 2013. године) и члан Одјељења друштвених наука Академије наука и 
умјетности БиХ;

• Инострани члан Руске академије природних наука (Российская акаде-
мия естественных наук - РАЕН), са сједиштем у Москви од 2011. године и 
редовни члан Европске академије наука и умјетности (European Academy 
of Sciences and Arts), са сједиштем у Салзбургу од 2014. године. Члан 
Управног одбора и Научног вијећа Балканског научног центра Руске 
академије природних наука, са сједиштем у Београду;

• Од 2015. судија Уставног суда БиХ; од 2012-2015. Потпредсједник Уставног 
суда БиХ; од 2009-2012. Предсједник Уставног суда БиХ и од 2003-2009. 
Потпредсједник Уставног суда БиХ;

• Од 1998. до 2003. судија Уставног суда Републике Српске;
• Од 1994. до 1998. секретар Уставног суда Републике Српске;
• Обављао је и многобројне друге дужности. Између осталог, у једном од 

сазива Народне скупштине Републике Српске био члан Законодавно 
правне комисије, а у другом сазиву члан Комисије за уставна питања и 
Законодавно правне комисије;

• Био члан комисија за полагање правосудног испита Министарства прав-
де Републике Српске и Министарства правде Босне и Херцеговине;

• Од 1991. до 1993. потпредсједник Владе СРБиХ и Републике БиХ, предсјед-
ник Комисије Владе СРБиХ за унутрашњу политику, правосуђе и управу, 
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члан Савјета за општенародну одбрану и Савјета за заштиту уставног 
поретка Предсједништва БиХ;

• Од 1991. до 1992. Ккомандант Републичког штаба цивилне заштите СРБиХ;
• Од 1986. до 1990. Министарство правосуђа и управе СРБиХ;
• Од 1976. до 1986. Министарство унутрашњих послова СРБиХ;
• Од 1988. до 1993. предсједник Удружења за кривично право и кримино-

логију Босне и Херцеговине;
• Од 1996. до 2003. потпредсједник Удружења правника Републике Српске, 

а од 2003. члан Предсједништва Удружења правника Републике Српске 
и члан Предсједништва Удружења правника Републике Србије и Репу-
блике Српске;

• Члан Предсједништва и потпредсједник Српског удружења за кривич-
ноправну теорију и праксу из Београда.

• Добитник је многобројних признања као што је Повеља у част јубилеја 20. 
година Европског дефендологија центра из Бања Луке (1997-2017). Носилац 
је Златне плакете Европског универзитета Брчко дистрикта и Европског 
универзитета „Kallos“ Тузла за посебан допринос развоју науке кривич-
ног права (2018), Златне плакете ИП „Глосаријум“ из Београда за посебан 
допринос развоју часописа „Избор судске праксе“ из Београда (2017) итд;

• Рецензирао је 28 књига из области кривичног, међународног кривичног 
и уставног права. Као рецензент стално сарађује са издавачима девет 
часописа. Рецензирао је и велики број радова поднесених на домаћим и 
међународним научним и стручним конференцијама;

• Члан је редакције и уређивачког одбора више часописа у БиХ и иностран-
ству, те главни и одговорни уредник часописа „Вјештак“ из Бања Луке.

Учешће на домаћим и међународним научним скуповима: 
• Домаће и међународне научне конференције су значајан дио активности 

проф. Симовића. Као референт је учествовао на 159 научних и стручних 
скупова у земљи и иностранству. 

Најзначајнији пројекти: 
• Учествовао је, између осталог, и у 13 међународних пројеката. Они су 

рађени индивидуално или у тимовима које су ангажовале међународ-
не организације (Мисија ОЕБС у Србији, Европска унија, World Justice 
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Project, Влада Уједињеног Краљевства). Половина од тих пројеката је напи-
сана и на енглескомј езику. 

• Аутор је и осам одредница у првом и другом тому Енциклопедије Републи-
ке Српске Академије наука и умјетности Републике Српске (2017. и 2018).

Укупан број објављених уџбеника и монографија: 
• Објавио 26 монографских публикација, од тога десет универзитетских 

уџбеника, као и два практикума, те 36 осталих самосталних публика-
ција (коментара закона и збирки прописа са објашњењима и регистром 
појмова и сл.);

• Између осталих, објавио је универзитетске уџбенике: „Виктимологија“, 
Правни факултет Универзитета у Бихаћу, Бихаћ, друго издање, 2011; 
„Међународно кривично право“, Правни факултет Универзитета у Исто-
чном Сарајеву, Источно Сарајево, друго издање, 2013; „Извршно кривично 
право“, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно 
Сарајево, 2014; „Малољетничко кривично право“, Међународно удру-
жење научних радника - АИС, Бања Лука, друго издање, 2015; „Привредно 
казнено право“, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 
Источно Сарајево, 2016; „Политика сузбијања криминалитета“, Центар 
за вјештачење „Зенит“ Бања Лука, 2016; „Кривично процесно право II, 
четврто издање“, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 
Источно Сарајево, 2018; „Кривично процесно право, Увод и општи дио“, 
Правни факултет Универзитета у Бихаћу, Бихаћ, пето издање (измијење-
но и допуњено), 2019.

• Објавио (у издању Академије наука и умјетности БиХ) „Библиографију 
кривичног права Босне и Херцеговине 1914-2014. године“ (2015, стр. 574) 
и „Лексикон кривичног права Босне и Херцеговине“ (2018, стр. 744), као 
прве књиге из те области на територији Босне и Херцеговине;

• Објавио 16 радова који су објављени у страним научним (индексираним) 
базама података.

Укупан број објављених научних и стручних радова: 
• Научној и стручној јавности презентовао је више од 480 радова објавље-

них у БиХ и иностранству.

Страни језици:
Руски језик (активно), енглески и њемачки (пасивно).
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Акадамик др Радован Д. Вукадиновић

Редовни професор
Правни факултет у Крагујевцу
Катедра за међународно право
Ужа научна област
Међународно пословно право

Образовање 
• Правни факултет, пословно-правни смјер у Новом Саду завршио 1976. 

године са просечном оценом 9,51. 
• Усмени магистарски испит положио са одликом на Правном факулте-

ту у Београду, а 1985. године одбранио докторски рад “Правни односи 
у међународном документарном акредитиву.” 

Радно ангажовање:
• Запослен на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу где је 1998. 

године изабран у звање редовног професора. Предавао је Међународно 
пословно право и Право Европске уније. 

• Предавао је по позиву на бројним факултетима у Србији, Босни и Хер-
цеговини и Црној Гори.

• Од 2015. године инострани је члан Академије наука и умјетности Репу-
блике Српске. 

• Конципирао је садржину наставно-научног предмета Право ЕУ који 
се као обавезни предмет изучава на Правном факултету у Бањој Луци 
и Крагујевцу. 

• Године 1990. основао Институт за правне и друштвене науке и у три 
мандата био директор. 

• У периоду 1990/91. године организовао Прве специјалистичке студије 
из Права ЕУ. 

• Године 1999. покренуо часопис Ревија за европско право, чији је гла-
вни уредник. 
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• Године 1999. основао Зимску школу за европско право. До 2014. годи-
не одржано 15 Школа. 

• Године 1999. основао Центар за право ЕУ, чији је директор од осни-
вања до данас. 

• Од 1999. до 2003. године начелник одјељења Центра САНУ за правнa, 
економскa и демографска истраживања. 

• Од 2000. до 2004. године Председник Стручне Комисије Универзитета 
за правне и економске науке.

• Од 1987. до 1989. године продекан Правног факултета у Крагујевцу.
• Од 2003. до 2006. године декан Правног факултета у Крагујевцу.
• Године 2010. основао Удружење за европско право, чији је предсједник 
• Од 2011. године потпредсједник Удружења правника Србије. 
• На Копаоничкој школи природног права уређује и руководи радом 

секције за право ЕУ. 
• Од 1993. до 1998. године био члан савезног правног Савета Југославије.
• Дугогодишњи је арбитар СТА у Београду и у СТА у Бањој Луци
• Године 2005. предсједник Савета за заштиту конкуренције Србије. 
• Од 2008. члан Савета Владе Репубике Србије за европске интеграције. 
• Од 2007. до 2010. године члан Националног савета Републике Србије 

за науку и технологију.
• Од 2003. до 2005. године директор центра за јавну управу при Правном 

факултету у Крагујевцу.

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
Боравио на стручним усавршавањима и специјализацији у: 
• Енглеској: 1982. и 1991. на London School of Economics and Political Science 

и Institute of Advanced Legal Studies, London 
• Немачкој: 1985, 1994. и 2006. на MPI у Münchenu, 1989, 1996, 2000. и 2002. 

на MPI у Хамбургу, 1998. на Правном факултету у Манхајму, 2004. на 
MPI у Хајделбергу. 

Најважнији објављени радови:
• Написао више од десет књига, монографија и уџбеника и око 300 чла-

нака. Наводимо само неке: 
• Правни односи из међународног документарног акредитива. Београд: 

Научна књига, 1989. 157 стр. 
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• Европска економска заједница: институције. Београд: Нова, 1991. 239 
страница

• Право Европске уније, Београд, Крагујевац, Бања Лука, четири издања, 
IV издање, 2006. 587 стр. 

• Основни појмови о институцијама и правном поретку Европске уније, 
Београд, 1998. 

• Увод у институције и право Европске уније, у шест издања са Јеленом 
Вукадиновић Марковић коаутор два издања (206 и 2020) “Увод у инсти-
туције и право Европске уније”.

• Како усклађивати домаће прописе са правом Европске уније, Крагује-
вац, 2004.

• Међународно пословно право: општи део. Крагујевац, 2005. XIII, 426 
стр.

• Међународно пословно право: општи део (коаутор са В. Поповић), три 
издања 2005. 2007, 510 страница. 

• Међународно пословно право: посебни део. Крагујевац 2009. XIV, 569 
страница 

• Међународно пословно право: посебни део као коаутор са Витомиром 
Поповићем, Бања Лука, 2010. 542 страница. 

• Међународно пословно право: општи и посебни део. Крагујевац 2012. 
XXIV, 917 страница 

• Спољнотрговинско пословање. Крагујевац: 2011. 346 страница.
• Увод у институције и право Европске уније. шест издања: прво 2008, 

последње 2014 517 стр. 
• Међународно пословно право, Удружење за европско право, Крагује-

вац 2012, 918 страница. 
• Право спољнотрговинског пословања, Крагујевац 2013, 300 страница. 
• Водич у еуризацију, коаутор са: Н. Савић, Г. Питић и Д. Савин Београд 

2000. 134 стр.
• Гаранције на први позив у међународној пракси : једнообразна прави-

ла за гаранције на позив (УРДГ 458). (коаутор са Ц. Анђелковић и Д. 
Вуковић, Београд 1995. 123 стр. 
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Академик др Станко Бејатовић

Редовни професор
Правни факултет у Крагујевцу 
Катедра за кривично право 
Ужа научна област
Кривично право 
Датум и мјесто рођења: 21. 
јули 1952. године у Гацку. 

Образовање:
• Дипломирао 1974. на Правном факултету у Сарајеву. 
• Магистарску тезу под насловом ,,Поврат у кривичном праву СФРЈ“ 

одбранио 14.1.1977. на Правном факултету у Београду. Ментор. проф. 
др Мирослав Ђорђевић.

• Титулу доктора правних наука стекао је 11. новембра 1983. на Правном 
факултету Универзитета у Београду одбраном докторске дисетације 
под насловом ,,Условна осуда“. Ментор. проф. др Мирослав Ђорђевић.

Радно ангажовање
• Рад у Институту за криминолошка и социолошка истраживања у 

Београду гдје је биран у више научних звања предходио је његовој уни-
верзитетској каријери која траје већ преко три деценије (од 1987. године).

• На Правном факултету Универзитета у Крагујевцу биран је за доцента 
1987. године, а 1997. биран је у звање редовног професора на Катедри 
за кривичне науке где и данас изводи наставу.

• Дугогодишњи је наставник на катедрама за кривично право на Уни-
верзитету у Београду, Бањој Луци , Подгорици и Источном Сарајеву.

• По позиву је држао и држи предавања на правним факултетима у 
Љубљани, Скопју, Минхену и Москви. 

• Био је предјсеник Научног већа Института за криминолошка и соци-
лошка истраживања у Београду. 
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• Одлуком Владе Републике Србије биран је два пута узастопно за пред-
сједника Управног одбора Института за криминолошка и социолошка 
истраживања у Београду и ту функцију обавља и данас.

• Вишегодишњи је члан Комисије (једини представник друштвено-ху-
манистичких наука) Министрарства науке Републике Србије за избор 
у научно-истраживачка звања у Републици Србији.

• Биран је у два наврата за декана Правног факултета у Крагујевцу и 
члана Сената Универзитета у Крагујевцу. 

• Од 2011. године инострани је члан руске Академије природних наука.
• Правни је експерт Савјета Европе, Мисије ОЕБС-а у Србији и Европске 

уније на ИПА пројектима.
• Обављао је функције главног и одговорног уредника најемининтнијих 

научно-стручних часописа из кривичноправне области у Србији.
• У својству члана Комисије учествовао је у раду на изради већег броја 

закона савезног и републичког карактера из кривичноправне области 
( у Југославији и Србији).

• Биран је у руковидећа тијела већег броја стручних асоцијација нацио-
налног, европског и свјетског карактера. 

• Дугогодишњи је предсједник Српског удружења за кривичноправну 
теорију и праксу (раније Удружења за кривично право и криминоло-
гију Јуогославије). 

• Дугогодишњи је члан Кординационог тијела Међународног савеза прав-
ника са сједиштем у Москви.

• Дугогодишњи је представник Српског удружења за кривичноправну 
теорију и праксу у Међународном удружењу за кривично право у Пари-
зу и члан је Борда директора ове међународне асоцијације.

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
инострансттву:
• Активни је учесник преко 180 научних скупова - семинара, округлих 

столова и др.  (међународног и националног картактера широм свијета).
• Радио је или ради на више од 40 научно-истраживачких пројеката од 

којих су неки и међународног и макро картактера. 
• За изуетан допринос у раду на пројекту 2004. год. награђен је од стране 

Министарства науке Републике Србије а пројекат којим је руководио 
проглашен је за најуспешнији пројекат из области друштвених наука 
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у Републици Србији. Макро-пројекат ,,Права и слободе човека у кон-
цепту новог законодавства Републике Србије“.

• Корисник је трогодишње научно-истраживачке стипендије Аlеxander 
von Humboldt Stiftung коју је реализовао у раду на Правном факултету 
у Минхену и неколико других високошколских установа у Њемачкој. 

• Корисник је и тромјесечне научно-истраживачке стипендије Инсти-
тута гасударства и права Академије наука Русије у Москви и Правног 
факултета МГУ у Москви.

Објављени радови:
• Аутор је 34 књиге монографског и уџбеничког карактера.
• Објавио је више од 170 научних и стручних радова у реномираним 

домаћим и међународним часописима. Поједини од његових радова 
објављени су на њемачком, руском, словеначком и македонском језику.
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Др Марко Рајчевић

Редовни професор
Катедра за Грађанско право и пословно право
Ужа научна област:
Пословно право
Датум рођења: 10. јуни 1953. године.

Образовање:
• Правни факултет Универзитета у Сарајеву, одјељење у Бањој Луци упи-

сао је 1972, а дипломирао је 1976. године. 
• Магистарску тезу ,,Уговори робног промета са елементима мандата“ 

одбранио на Правном факултету у Београду 1986. године. Ментор проф. 
др Зоран Антонијевић.

• Докторирао је на Правном факултету у Бањој Луци 20. јуна 1989. године, 
са тезом ,,Уговор о посредовању“. Ментор проф. др Зоран Антонијевић.

Радно ангажовање: 
• На Правном факултету Универзитета у Бањој Луци биран је у сва звања 

од асистента до редовног професора. 
• Судија Уставног суда Републике Српске.

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• ,,Изградња и функционисање правног система Републике Српске“, 

АНУРС, Бања Лука, 2012.
• ,,Реформа стечајног права у земљама Јужне Европе“ ГТЗ, Охрид, 2005.
• ,,Законодавство и пракса стечајног поступка“, ГТЗ, Бања Лука, 2008.
• ,,Реформа пословног права у земљама Југоисточне Европе“, ГТЗ, Цав-

тат, 2005.
• ,,Правни аспекти јавних служби“, Бања Лука, 2003. 
• ,,Правни аспекти електронског пословања“, Бања Лука, 2010.
• Брисел и Атина 2000. године.
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Најважнији објављени радови:
• ,,Правни аспекти посредовања“, Бања Лука, 1999.
• ,,Пословно право I“, Бања Лука, 2007.
• ,,Правни аспекти иноулагања“, Бања Лука, 1997.
• -Објавио је 88 научних и стручних радова;
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Др Никола Мојовић

Редовни професор
Катедра:  Римско право и 
историја државе и права
Ужа научна област: Римако право, 
Историја државе и права 
Датум и мјесто рођења: 2. 
јануар 1951. Врбица, Фоча.

Образовање
• Правни факултет Универзитета у Сарајеву уписао је 1970, а дипломи-

рао је 1974. године.
• На Правном факултету Универзитета у Београду уписао је постди-

пломски студиј из области Римско право и историја државе и права. 
С обзиром на постигнути изванредан успјех и одличне оцјене на пост-
дипломском студију, на приједлог матичне катедре, Наставно-научно 
вијеће Правног факултета Универзитета у Београду одлучило је да ради 
докторску дисертацију из Римског права. Положио је и докторски испит 
са одличном оцјеном. 

• Докторирао је на Правном факултету у Београду 1985. године одбра-
нивши тезу под називом ,,Periculum rei venditae од римског до савременог 
права“ (ментор проф. др Драгомир Стојчевић) и стекао научно звање 
доктора правних наука. 

Радно ангажовање: 
• Након студија ради краћи период у органима општинске управе у Бањој 

Луци. 
• На Правном факултету у Сарајеву – Одјељење у Бањој Луци изабран за 

асистента на предмету Римско право.
• У звању доцента на предмету Римско право је од 1986. године. 
• У звању ванредног професора од 1997. године.
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• У звање редовног професора на уже научне области Римско право и 
Историја државе и права изабран је 2008. године. 

• Био је ангажован на постдипломским студијама из државноправних 
наука за наставну дисциплину ,,Велике правне кодификације“, а на 
специјалистичком студију из дипломатско-конзуларног права из под-
ручја Реторика и преговарање.

• Држао је предавање као гостујући професор на редовном студију на 
Правном факултету у Београду и Новом Саду. 

• Више година је био одговорни наставник из Римског права на Правном 
факултету Универзитета у Источном Сарајеву.

• Члан је Одбора за правне науке при Одјељењу друштвених наука Акаде-
мије наука и умјетности Републике Српске; Предсједништва Удружења 
универзитетских наставника и сарадника. 

• Обављаo je дужност предсједника Савјета за науку Босне и Херцегови-
не, предсјеника подружнице Удружења правника Републике Српске за 
Бања Луку и општине у окружењу.

• Учествује у раду Међународног удружења за историју и античка права 
(Société internationale Fernand de Visscher pour ľhistoire des droits de 
ľAntiquitè).

• Оснивач и руководилац је Центра за реторику и говорништво “Insti-
tutio oratoria” и руководилац научног клуба професора и студената 
“Forum Romanum”.

• До сада је био члан Струковног вијећа друштвених и хуманистичких 
наука Универзитета у Бањој Луци, Републичког савјета за науку у Мини-
старству за науку (Влада Републике Српске), Сената Универзитета у 
Бањој Луци, Савјета Универзитета у Бањој Луци, Управног одбора Јавне 
установе Центар за едукацију судија и тужилаца, експертског тима и 
делегације Босне и Херцеговине за сукцесију имовине СФРЈ, који су 
припремали и учествовали на завршној међународној конференцији 
у Бечу на којој је закључен Оквирни споразум о сукцесији имовине 
СФРЈ 2001. године.

• Обављао је функцију продекана Праног факултета у Бањој Луци у два 
мандата, предсједник Савјета Факултета. 

• Арбитар је Спољно-трговинске арбитраже при Привредној комори 
Републике Српске.

• Обављао је функцију предсједника Управног одбора Централног реги-
стра хартија од вриједности Републике Српске.
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• Био предсједник или члан у више комисија за припрему законских 
пројеката у Републици Српској и БиХ. Посебно је био укључен у пру-
жање правне помоћи Влади Републике Српске и њеним министарствима 
на пољу приватног права, регистра привредних субјеката, уговорног 
права, права у области електричне енергије и гаса, нотаријата, страних 
инвестиција, предузећа, концесија и права на хартијама од вриједности.

• Сарадник је на изради Српске енциклопедије и Енциколопедије Репу-
блике Српске.

• Носилац је награде Плакета Града коју му је додијељена поводом 22. 
априла – Дана града Бања Лука.

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• Учествовао је на више од тридесет међународних и домаћих научних 

и стручних конференција на којима је имао запажена уводна излагања 
или реферате;

• Учествовао је у већем броју међународних и домаћих пројеката, од којих 
је један Tempus Phare Joint European Project. 

• Био је на студијским боравцима на многим европским факултетимма 
и универзитетима у Италији, Француској, Аустрији, Њемачкој, Вели-
кој Британији.

Најважнији објављени радови:
• Мојовић Н.: Прелаз ризика код купопродајног уговора – “Periculum rei 

venditae”, Сарајево 1988. 
• Мојовић,Н., Римско право, I дио, Историја римскoг права, Бања Лука, 

2008.
• Мојовић, Н., Судски поступак у римском праву, Бесједа, Бања Лука, 2008.
• До сада је објавио више од 70 научних и стручних радова;
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Др Ранка Рачић

Редовни професор
Катедра за Грађанско и пословно право
Ужа научна област:
Грађанско процесно право
Датум и мјесто рођења: 10. фебруара 
1963. године у Мостару.

Образовање:. 
• Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Мостару 1985. 

године. 
• Магистарску тезу под насловом „Начело диспозитивности у грађа нском 

парничном поступку“ одбранила је на Правном факултету Универзи-
тета у Нишу 1991. године. 

• Докторску дисертацију на тему „Сукцесија у процесном односу“ одбра-
нила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 1997. године. 

Радно ангажовање:
• Правни факултет у Мостару 1986. године, асистент приправник на пре-

дмету Грађанско процесно право. 
• На истом факултету изабрана је у звање вишег асистента 1991. године. 
• У звање доцента на предмет Грађанско процесно право на Правном 

факултету Универзитета у Српском Сарајеву изабрана је 14.7.2000. 
• У звање ванредног професора на Правном факултету Универзитета у 

Источном Сарајеву изабрана је 23.6. 2005. 
• Од 1992. године до 2000. године радила је на Правном факултету Уни-

ерзитета у Црној Гори. 
• На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради од 

2000. године. 
• У звање редовног професора на ужој научној области Грађанско право 

изабрана је 2011. године. 
• Одговорни наставник је за предмете Грађанско процесно право I, 

Грађанско процесно право II и Стварно право, а на другом циклусу 
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студија на предметима Правосудно организационо право, Теорија 
ванпарничног поступка и Стечајно право. На Правном факултету у 
Бањалуци изводи наставу на предмету Грађанско процесно право на 
првом циклусу студија од 2008. гoдине, а на мастер студију, на овом 
факултету, изводи наставу на предметима Теорија извршног процесног 
права, Теорија ванпарничног процесног права и Оставински поступак.

• Арбитар Спољнотрговинске арбитраже Републике Српске. 
• У периоду од 2012. до 2016. године била је арбитар Спољнотрговинске 

арбитраже у Црној Гори. 
• Била је и предсједница Савјета Правног факултета Универзитета 

у Источном Сарајеву, као и члана Сената Универзитета у Источном 
Сарајеву.

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• Учествовала на многим научним скуповима, радионицама, савјето-

вањима, семинарима на територији БиХ, Србије , Црне Горе и Хрватске. 
• Савјетовање „Октобарски правнички дани“. 
• Међународни научни скуп „Копаоничка школа природног права“, 

Копаоник. 
• Међународни научни скуп „Правници у господарству“, Опатија. 
• Међународни научни скуп “Правници у привреди, Врњачка Бања. 
• Савјетовање правника у Неуму. 
• Савјетовање из области грађанског права, Јахорина. 
• „Актуелна питања стечајног права“, Бања Лука. 
• „Актуелности привредне легислативе као детерминанта развоја еконо-

мија држава у региону“ Нови Сад. 
• Као правни експерт била је ангажована на више пројеката. У 2015. години 

учествовала је на пројекту „Подршка провођењу прописа о конкуренцији 
у БиХ и даљем јачању конкуренцијске политике“ и на пројекту ,,Убрзање 
парничног поступка“. 

Најважнији објављени радови:
• Објавила је 2 монографије, 10 уџбеника, те преко 150 стручних и науч-

них радова. 
• Сукцесија у процесном односу, Задужбина Андрејевић, Београд, 2002;
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• Правни лекови у ванпарничном поступку (коаутор), Удружење за 
грађанско процесно и арбитражно право, Ниш, 2002;

• Основе грађанског права, Подгорица, 1997;
• Парнично процесно право ( коаутор), I издање, Графокомерц, Требиње, 

2008;
• Извршно процесно право, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 

2009;
• Парнично процесно право (коаутор), II измијењено и допуњено издање, 

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 2010;
• Грађанско процесно право, Прва свеска, Парнично процесно право (коау-

тор), I издање, Универзитет Медитеран, Правни факултет, Подгорица, 
2010;

• Ванпарнично процесно право, Правни факултет Бањалука, Источно 
Сарајево, 2014;

• Парнично процесно право (коаутор), III измјењено и допуњено издање, 
Графомарк, Бања Лука 2017;

• Извршно процесно право, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 
друго измјењено и допуњено издање, 2017;

• Ванпарнично процесно право и право извршења и право обезбјеђења, 
(коаутор) Правни факултет Универзитета Медитеран, Подгорица, 
2019;

• Поступак регистрације пословних субјеката, Зборник радова “Акту-
елности привредне легислативе као детерминанте привредног развоја 
економија држава у региону“, Нови Сад, 2013;

• „Парициони рок у парничном поступку Републике Српске“, Зборник 
радова са савјетовања из области грађанског права, Јахорина, 2018

• „Привремени заступник у извршном поступку“, Зборник радова са 
савјетовања из области грађанског права, Јахорина, 2019 
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Др Слађана Мирјанић

Редовни професор
Природно-математички факултет
Ужа научна област:
Правни аспекти заштите животне средине
Датум и мјесто рођења: 4. новембар 
1954. Хрваћани, Прњавор.

Образовање:
• Основне студије на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци 

уписала 1973, а дипломирала 1977. године.
• Магистарску тезу под насловом „Правно уређивање посебне заштите 

радника на електронским рачунарима и видео терминалима“, одбра-
нила 1991. године. Ментор: проф. др Веселин Трнинић.

• Докторску дисертацију одбранила 2001. године на Факултету зашти-
те на раду у Нишу са темом под насловом „Правно-организационе и 
ергономске мјере заштите радника на електронским рачунарима и видео 
терминалима“. Ментор: проф. др Мирослава Ивањац.

Радно ангажовање:
• Генерални секретар Бањалучке банке.
• Доцент, ванредни и редовни професор на Природно-математичком 

факултету, Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.

Учешће на научним скуповима,пројектима и студијски боравци у 
иностранству: 
• Balkanereco, Балканска академија наука и култура,Софија. 
• UNITECH, Технички универзитет Gabrovo, Бугарска.
• Технички универзитет ,,Михајло Пупин“ Зрењанин, Ecology and urban 

areas. 
• 4-th International Conference Economics and Mangement – Based on New 

Technologies. 
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• Међународна научна конференција Нови функционални материјали и 
заштита животне средине,Тиват, Црна Гора.

• Утицај оспособљавања за безбједан рад на унапређивање квалитета 
радне и животне средине и ефикасности рада, Институт заштите, еко-
логије и информатике.

• Идентификација и попис полифлорованих бифенила у Републици 
Српској, Институт заштите, екологије и информатике.

• У више наврата боравила у Бугарској у студијским посјетама тамошњим 
факултетима и уиверзитетима.

Најважнији објављенирадови:
• М. Гашић, С. Мирјанић, Заштита радне и животне средине, Народ-

на и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука, 2006;
• С. Мирјанић, Правни аспекти заштите животне средине, Приро дно-

математички факултет, Бања Лука, 2013;
• С. Мирјанић, М. Гашић, Утицај образовања на унапређење квалитета 

радне и животне средине, Природно-математички факултет Бања Лука, 
2014;

• Софија, Габрово, Русија, Београд, Зрењанин, Врњачка Бања, Тиват, Бања 
Лука;
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Др Милан Стојаковић

Редовни професор
Медицински факултет 
Универзитета у Бањој Луци
Ужа научна област:
-психијатрија
Датум и мјесто рођења : 16. 
октобар 1963. у Тузли.

Образовање:
• Медицински факултет у Бањој Луци уписао 1983, а дипломирао 1989. 

године.
• Магистарску тезу под насловом ,,Анализа реактивних психотичних 

стања узрокованих ратним стресовима“ одбранио на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду 05.04.1996. године. Ментор: проф. 
др Јован Марић.

• Докторску тезу под насловом „Анализа и значај касних посљедица 
посттрауматског стресног поремећаја“ одбранио на Медицинском 
факултету у Бањој Луци, 07.11.2000. године. Ментор: проф. др Јован 
Марић.

Радно ангажовање: 
• Запослио се 1989. у Медицинском центру у Дрвару, у Неуропсихија-

тријској служби. 
• Од децембра 1989. год. ради на Клиници за психијатрију Клиничког 

центра у Бањој Луци.
• Од 1998. године национални кординатор за ментално здравље  Репу-

блике Српске.
• Током едукације у Јапану (1996) је на Психијатријском институту 

медицинског факултета у Рјукју (Ryukyu) учествовао у наставном 
процесу са предавањима, те водио супервизију и вјежбе за групу од 
шест студената.
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•  Од 1996. активни члан AMDA International (Aсoциjaциje дoктoрa 
мeдицинe из Jaпaнa). 

• Предсједник Скупштине Удружења психијатара БиХ.
• Предсједник Асоцијације доктора медицине из Јапана у БиХ.

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству 
• Учествовао на скуповима и округлим столовима као предавач окру-

глог стола за теме из телепсихиајтрије на европском психијатријском 
конгресу у Бечу.

• У склопу сарадње на пројектима ФП7 учествовао је на “ERA WEST 
BALKAN” пaртнeрским рaдиoницaмa; Сa кoлeгaмa сa Унивeрзитeтa у 
Бeoгрaду учeствoвao je у oснивaњу oргaнизaциje ИAН (Иnternational 
aid network).

• Учeствoвao je нa 19. eврoпскoм кoнгрeсу психиjaтaрa у Бeчу, Aустриja, 
2011. кao jeдaн oд прeдaвaчa нa Workshopu.

• Учeствoвao je нa 22. EЦНП кoнгрeсу 2009. у Истaнбулу, Tурскa, a 2009. 
нa 4. мaкeдoнскoм психиjaтриjскoм кoнгрeсу у Oхриду. 

• Присуствoвao je нa 2. симпoзиjуму o фaрмaкoтeрaпиjи o бoлeсти ЦНС 
у Дубрoвнику 2010.

• Учeствoвao je у рaду Med e Tel 2009. гдje je зa aктивнoсти дoбиo 18 
eврoпских ЦME бoдoвa (ECMEC).

• Учeствoвao je нa 16. eврпoскoм кoнгрeсу психиjaтaрa у Ници, Фрa нцускa, 
дoбивши 24 бoдa EЦMEЦ.

• У oквиру PHARE прojeктa 1999. пaртиципирao у љeтнoj шкoли зa нoвe 
синтeтичкe дрoгe у Прaгу у Чeшкoј.

• Гoдинe 1997. у Aтини (Грчка) изaбрaн je зa члaнa EФПT-a (Eврoпскoг 
фoрумa спeц. психиjaтриje) гдje je прeдстaвљao и Рeпублику Српску. 

• Гoдинe 2000. обaвиo прaктични диo eдукaциje из кoмпjутeрских 
aпликaциja зa мeнaџмeнт у здрaвству (у Финскoj у oквиру PHARE 
прojeктa).

• Учeствoвao нa интeрнaциoнaлним кoнфeрeнциjaмa у Кoпeнхaгeну, 
Стoцкхoлму, Лисaбoну, Oслу, Сaрajeву и Дубрoвнику. 

• Гoдинe 1999. учeствoвao je нa мeђунaрoднoм сeминaру у Прaгу, у Чeшкoj 
и зaвршиo eдукaциjу из oблaсти ,,Нoвe психoaктивнe супстaнцe“ у oкви-
ру PHARE прojeкта. 
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• Завршио више иностраних семинара из области менталног здравља, 
психијатрије, менаџмента у здравству и компјутерских технологија.

• Едукацију из психијатријске епидемиологије завршио 1998. год. на Уни-
верзитету у Умеи, у Шведској, а едукацију из области кризних стања у 
Центру за дијагностику тортура и третман кризних стања у Штокхолму. 

• Завршио је едукацију из области шизофремије на међународном пси-
хијатријском Лундбек (Lundbeck) Институту у Скoдсбoргу у Дaнскoj 
1998. гoдине.

• Завршио је едукацију из менаџмента у здравству на Универзитету у 
Манчестеру.

• Учествовао активно на конгресима у Јапану, Италији, Данској, Шведској, 
Финској, Грчкој, Енглеској, Чешкој, Норвешкој, Португалу, Шпанији, 
Луксембургу, Турској, Француској, Њемачкој, Словенији, Хрватској, 
Македонији и Србији.

• Toкoм 1999. и 2000. рукoвoдиo мeђунaрoдним прojeктoм ,,Психoсo-
циjaлнa пoмoћ избjeглицaмa сa Кoсoвa сa пoсттрaумaтским стрeсним 
пoрeмeћajимa и другим стрeсoм узрoкoвaним пoрeмeћajимa“ нa пoдручjу 
Србиje, кojи je суфинaнсирaн oд стрaнe jaпaнскe влaдe. 

• Teлeпсихиjaтриjски сeрвис зa oсoбe сa PTSP. 
• Истрaживaњe интeрнeт зaвиснoсти путeм тeлeпсихиjaтриjскoг сeрвисa.
• Учeствoвao у прojeктимa СЗO, PHARE, AMDA (Aсoциjaциje дoктoрa 

мeдицинe Aзиje), SIDA (Швeдскe рaзвojнe aгeнциje). 

Најважнији објављени радови:
Шест сaмoстaлнo oбjaвљeних књигa и мoнoгрaфиja од којих издвајамо: 
• Пoсттрaумaтски стрeсни пoрeмeћaj 2003. гoдинe 
• Дeпрeсивни пoрeмeћajи рeпeркусиje мoбингa 2011. године 
• Прaвнa meдицинa , 2012. гoдинe. 
•  Кoмпaрaтивнa aнaлизa пoсттрaумaтскoг стрeснoг пoрeмeћaja 

кoд фoрeнзичких вojних и цивилних испитaникa 2009. 
•  Aнaлизa кaсних рeпeркусиja пtсп-a 2010. године 
• Aутoр je (и кoaутoр) дeсeтинa библиoгрaфских jeдиницa oбjaвљeних у 

пoзнaтим стрaним и дoмaћим чaсoписимa;



170

45 година Правног факултета

Др Урош Пена

Ванредни професор
Катедра за кривично право
Ужа научна област: 
Кривично и кривично процесно право
Датум рођења: 31. јануара 1959. године 
у Медни, општина Мркоњић Град.

Образовање:
• Студирао је на Правном факултету у Бањој Луци од 1978. до 1982. године.
• Правосудни испит је положио 19.5.1988. године.
• На Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 09.06.2006. године 

одбранио је магистарску тезу под називом ,,Нови концепт рада полиције 
у заједници и његова имплементација, са освртом на БиХ’’.

• Докторску дисертацију, под називом ,,Стратегије супротстављања 
криминалитету, са освртом на рад полиције у заједници’’, одбранио је 
16.6.2008. на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу. 

Радно ангажовање:
• У органима унутрашњих послова ради од 1988. године, на послови-

ма командира полицијске станице, шефа Одсjека за правне и управне 
послове, начелника Одjељења РДБ, начелника Одјељења криминали-
стичке полиције, начелника ЦЈБ Мркоњић Град, начелника Сектора 
- помоћник начелника ЦЈБ, Сектор у Мркоњић Граду, замјеника Мини-
стра унутрашњих послова РС, замјеника начелника Управе за правне, 
кадровске и послове странаца, начелника Управе за полицијско обра-
зовање МУП-а РС.

• Oд 2006. до 2010. године радио као Директор полиције у Министарству 
унутрашњих послова Републике Српске. 

• Од 2010. до 2018. године радио као замјеник директора Дирекције за 
координацију полицијских тијела БиХ.

• Oд 2018. године у радном односу је на Правном факултету Пале, а анга-
жован је  на Правним факултету у Бањој Луци.
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• Изабран за доцента на Правном факултету у Источном Сарајеву 
11.02.2010. 

• У звање ванредног професора изабран је 2015. на Правном факултету 
Источно  Сарајево.

Учешће на научним скуповима:
• У току професионалне полицијске и наставничке дјелатности учество-

вао је у више стручних и научних семинара, расправа и едукација од 
којих издвајамо: 

• Округли сто ,,Организовани криминалитет са освртом на илегалне 
миграције», Украјина, 2005. 

• Научно-истраживачки пројекат „Рад полиције у заједници“, Висока 
школа унутрашњих послова, Бања Лука 2006. 

• International Police Executive Symposium, ,,Urbanization and Security’’, 
14th Annual Meeting, Dubai, April 8-12, 2007. 

• Научно истраживачки пројекат ,,Спречавање корупције у МУП-а 
Републике  Српске, МУП-а РС, 2007. 

• Научни скуп. „Неки од практичних проблема у примјени 
кривичнопроцесног законодавства у БиХ“, Међународна научно-стру-
чна конференција, Бања Лука, новембар 2012. 

• Научни скуп. „Значај дигиталних доказа у кривичном поступку“, Висо-
ка школа унутрашњих послова Бања Лука, Ханс Зејдел фондација, Бања 
Лука 2012. 

• Научни скуп „ Доказивање – једини пут утврђивања спорних чињеница“, 
Интернационалне асоцијације криминалиста, Источно Сарајево 2014. 

• Научни скуп „Двадесет година Дејтонског мировног споразума“ Прав-
ни факултет Пале, 2015. 

• Научни скуп „Изградња и функционисање правног система“,Октобарски 
правнички дани ,Бања Лука 2015, 2016, 2017. и 2018.

• Научно-стручна конференција „Безбједност у БиХ - да ли су грађани 
безбједни“, Центар за лобирање, Бања Лука 2018. 

• Научни скуп „Право и вриједности“, Правни факултет Источно Сараје-
во, 2018. 

• Стручно научни скуп „Зауставимо трговину људима“ Правни факу-
лтет Пале, 2019.
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Најважнији објављени радови:
Објавио је осам уџбеника и монографија:
• Урош Пена, Нови концепт рада полиције у заједници и његова 

имплементација, са освртом на БиХ, ВШУП, Бањалука, 2006, стр. 371. 
• Урош Пена, Стратегије супротстављања криминалитету и концепт 

рада полиције у заједници, ВШУП, Бања Лука, 2008, стр. 549.
• Урош Пена, Бранислав Симоновић, Криминалистика (уџбеник), Пра-

вни факултет Источно Сарајево, Источно Сарајево, 2010, стр. 703.
• Урош Пена, Наташа Сикимић, „Настанак и развој међународне 

полицијске сарадње“, ИАК, Бања Лука, 2011, 207 стр. 
• Урош Пена, Бранислав Павловић, Регионална полицијска сарадња, Завод 

за издавање уџбеника и научних средстава,Источно Сарајево 2016, стр. 
242;

• Урош Пена,Синиша Пантић, Злоупотреба и фалсификовање платних 
картица,Завод за издавање уџбеника и научних средстава, Источно 
Сарајево, 2019.

Објавио је 52 рада у домаћим и страним часописима од којих издвајамо: 
• Урош Пена „Неке специфичности начина извршења кривичног дјела 

разбојништва“, часопис МУП-а РС Безбједност, полиција, грађани, 
број 02/05, Бања Лука, 2005.

• Урош Пена, Бранислав Симоновић, “Рад полиције у заједници”, Округли 
сто International Police Executive Symposium, ’’Urbanization and Security’’, 
Дубаи 2007. 

• Урош Пена, „Савремене мjeре и методе у превенцији криминалитета», 
Интернационална асоцијација криминалиста, Зборник радова 
‘’Примјена савремених метода и средстава у сузбијању криминалитета’’, 
Брчко,2008.

• Урош Пена, Миле Шикман, Сарадња полиције и тужилаштва у 
сузбијању криминалитета, Зборник радова ‘’Спречавање и сузбијање 
савремених облика криминалитета’’, Криминалистичко полицијска 
академија, Београд, 2008.
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Др Драгана Вилић

Ванредни професор
Економски факултет 
Ужа научна област:
Теоријска социологија
Датум и мјесто рођења: 10. фебруар 
1978. општина Центар, Сарајево.

Образовање:
• Основне студије на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци 

уписала академске 1996/97. године, дипломирала 19.12.2000. године.
• Магистарски рад ,,Стихија савремености и филозофска учења о највишем 

добру“ одбранила на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци 
19.02.2007. године. Ментор: проф. др Ристо Тубић, редовни професор.

• Докторску дисертацију ,,Трансформација породице – друштвени, економ-
ски и демографски утицаји на породичну трансформацију“ одбранила 
25.05.2011. године. Ментор: проф. др Иван Шијаковић, редовни профе-
сор, Факултет политичких наука, Универзитет у Бањој Луци. 

Радно ангажовање, само најзначајније позиције: 
• Од 2001. до 2007. године професор филозофије и Социологије у Средњој 

стручној школи; 
• Од 2007. до 2012. године асистент на Економском факултету Универзи-

тета у Бањој Луци, а од 2012. до 2016. године доцент. 
• Од 2016. године ванредни професор. 

Ангажована је на више факултета Универзитета у Бањој Луци:
• Економски факултет, од академске 2011/12. године предмет
• Социологија; Правни факултет, од академске 2012/13. године предмет
• Основи социологије са социологијом права; Пољопривредни факултет,  

академска 2011/12. и 2012/13. година, предмет Социологија села; 
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• Факултет политичких наука (СП Социологија и СП Социјални рад), од 
академске 2012/13. године предмети: Студије рода, Социологија поро-
дице, Савремена социологија, Социологија масовних комуникација и 
Социологија маргиналних група. 

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• „Бањалучки новембарски сусрети“, Филозофски факултет, Универзитет 

у Бањој Луци – 2007, 2008, 2009, 2012, 2018.
• „IV Међународна научна конференција Друштвене девијације“, Центар 

модерних знања и Ресурсни центар за специјалну едукацију, Бања Лука/
Београд, 2019.

• Стратегије за развој породице у Републици Српској за период од 2009. 
до 2014. године (члан Радне групе и анализа података, Министарство за  
породицу, омладину и спорт у Влади Републике Српске, 2008, стр. 1 - 117.).

• Члан је Радне групе за реализацију Стратегије за развој породице у 
Републици Српској за период 2009. до 2014. године - Проширена мрежа 
институција за подршку породици, коју је именовала Влада Републике 
Српске на 124. сједници одржаној 08. маја 2009. године.

• Медији и културни идентитет – утицај медија на културне аспирације 
младих у Републици Српској, чији је носилац Правни факултет Универ-
зитета у Бањој Луци – Пројекат одобрен од Министарства за науку и 
технологију у Влади Републике Српске, сарадник на пројекту, 2011.

• Социјално стабилизујућа улога медија, Пројекат одобрен од Министар-
ства за науку и технологију у Влади Републике Српске, сарадник на 
пројекту, 2012 –2013.

Најважнији објављени радови: 
• Савремени друштвени процеси и промјене - посљедице и реакције, Каспер, 

Бања Лука, 2009.
• Коаутор уџбеника, с проф. др Иваном Шијаковићем, Социологија савременог 

друштва, Економски факултет, Бања Лука, 2010.
• Коаутор уџбеника, с проф. др Иваном Шијаковићем, Социологија за 

економисте, Економски факултет, Бања Лука, 2013. 
• Коаутор уџбеника, с проф. др Иваном Шијаковићем, Социологија за 

правнике, Удружење социолога - Бања Лука, Бања Лука, 2013. 
• Објавила и 22 научна и стручна рада у домаћим и страним часописима.



45 година Правног факултета

175

Др Стево Пуцар

Ванредни професор
Економски факултет
Ужа научна област 
Теоријска економија
Датум и мјесто рођења: 31.03.1973. 
године, Бања Лука.

Образовање
• Економски факултет Универзитета у Бањој Луци уписао је 1993, а зав-

ршио 1998. године.
• Магистарску тезу одбранио 2005. године. 
• Докторску тезу под насловом Утицај интелектуалног капитала на 

перформансе у области извоза је одбранио 2011. године на Економском 
факултету у Бањој Луци. 

Радно ангажовање, само најзначајније позиције, укратко
• Јединица за макроекономску политику и истраживања основана од 

Свјетске банке (Савјетник за имплементацију Средњорочне страте-
гије развоја БиХ).

• EURECNA Ltd – CNA VENETO INTERNATIONAL SERVICES, Венеција, 
Италија (Савјетник за развој приватног сектора у пројекту регионал-
ног економског развоја Европске Уније за БиХ).

• Јединица за координацију развоја (ДЦУ), Министарство за економске 
односе и координацију Владе РС (Савјетник у Јединици за координацију 
развоја, самостални стручни сарадник у Министарству за економске 
односе).

• Гостујући професор на Бечком универзитету економије и бизниса (WU) 
у зимском семестру 2015/2016, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, одговор-
ни наставник (предавања, вјежбе и испит) на предмету: „Macroeconomic 
issues: CEE Economic Growth in a Global Context“.
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• Гостујући професор на Економском факултету Универзитета из Гра-
наде, Шпанија.

• Члан редакционог одбора часописа European Journal of Economics and 
Management.

• Члан редакционог одбора Међународне научно-стручне конференције 
“Иновације и предузетништво – покретачи развоја и запошљавања”, 
Бањалука.

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника Међу-

народни научно-истраживачки пројекат „The Development of Economic 
Competitiveness of Croatia as a -Member of EU” (University of Rijeka, project 
number 13.02.1.2.03.).

• Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника Међу-
народни научно-истраживачки пројекат “Facts and Challenges of the EU 
Accession” (Erasmus+ Programme – Jean Monnet Activities, project number 
565159-EPP-1-2015-1-BA-EPPLMO-MODULE).

• Стратегија развоја града Приједора 2014-2024. године.
• Стратегија развоја општине Јајце за период 2014–2023. године.
• Стратегија развоја општине Лакташи за период 2014-2024. године.
• Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2014-2024. године.
• Baseline Analysis of Economic Sectors.
• Стратегија развоја општине Градишка за период 2014 – 2020. године.

Најважнији објављени радови:
Књиге
• Competitiveness, Economic Growth and Development of Bosnia and 

Herzegovina
• Economic Integrations Competition and Cooperation
• Развој господарске конкурентности Републике Хрватске као чланице ЕУ
• Economic System of European Union and Accession of the Bosnia and 

Herzegovina



45 година Правног факултета

177

Остали радови:
• Pucar, S., (2017) Declining Supply and Rising Demand for Labor – The 

Consequences in the Republic of Srpska, European Journal of Management, 
London, UK

• Pucar, S., Borovic, Z., (2013) Measuring Total Factor Productivity: Accounting for Cross 
Country Differences in Income per Capita, Paper accepted and to be published in 
Acta Economica, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

• Pucar, S. (2013) Intellectual Capital Growth Model: Using IC Measurement 
Logic on AK Endogenous Model, 5th European Conference on Intellectual 
Capital, University of the Basque Country, Bilbao, Spain

• Pucar, S. (2012) The influence of intellectual capital on export performance, 
Journal of Intellectual Capital, Vol. 13 Iss: 2, pp.248 – 261

• Pucar, S., (2010) Global Economic Crisis as an Opportunity for Knowledge 
Based Economy in Bosnia and Herzegovina, Proceedings of 2nd European 
Conference on Intellectual Capital, Lisbon, Portugal.

• Pucar, S., (2010) Intellectual capital in Republic of Srpska – Some worrying 
trends, Proceedings of Inovation and Technology Conference, Banjaluka, 
B&H.

• Pucar, S., (2009) The New Role of IMF and World Bank in the Light of Global 
Economic Crisis, Economic Themes, Niš, Serbia

• Pucar, S., (2009) Knowledge Based Society as an Instrument for Poverty 
Reduction, Proceedings of Poverty Reduction Conference, Banjaluka, B&H.

• Pucar, S., (2008) Knowledge or Ignorance Based Economy in Bosnia and 
Herzegovina, Proceedings of Innovation and Technology Conference, 
Banjaluka, B&H. 

• Coauthor, (2011), Integrated Local Development Planning Methodology - 
MiPRO, UNDP B&H, Sarajevo.

• Coauthor, (2011) Local Development Strategy of Srbac, Municipality of Srbac
• Coauthor, (2011) Local Development Strategy of Kotor Varos, Municipality 

of Kotor Varos
• ГАП-анализа, Сектор: кожа и обућа, пројекат „Competitive Regional 

Economic Development (CREDO) Krajina“, Шведска агенција за међуна-
родни развој (SIDA)

• Ревидирана стратегија опћине Оџак 2016-2020.
• Ревидирана стратегија Града Добоја 2016-2020.
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• ГАП-анализа, Сектор: дрвопрерада, пројекат CREDO Krajina, Шведска 
агенција за међународни развој (SIDA)

• ГАП-анализа, Сектор: прехрамбена индустрија, пројекат CREDO 
Krajina, Шведска агенција за међународни развој (SIDA)

• ГАП-анализа, Сектор: металска индустрија, пројекат CREDO Krajina, 
Шведска агенција за међународни развој (SIDA)

• Гдје смо сада и гдје желимо бити - Гап-анализа кључних привредних 
сектора, , пројекат CREDO Krajina“, Шведска агенција за међународни 
развој (SIDA)
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Др Миле Шикман

Ванредни професор
Катедра: 
Кривично право
Ужа научна област:
Криминологија, Криминалистика и 
организовани криминалитет
Датум и мјесто рођења: 16. 
јули 1979 године, Јајце.

Образовање:
• Полицијску академију у Београду уписао је 1998. године, а дипломи-

рао је 2002. године, као најбољи студент у генерацији, са просјечном 
оцјеном 9,54.

• Магистрирао је на Факултету безбедности Универзитета у Београду 
2006. године, одбраном теме „Утицај глобалних друштвених промена 
у свету на актуелни и могући тероризам“. Ментор: проф. др Милан 
Мијалковски.

• Докторску тезу под насловом „Савремене методе супротстављања 
организованом криминалитету (кривични, процесни, криминалистички 
аспект)“ одбранио је на Правном факултету Универзитета у Крагујев-
цу 2009. године. Ментор: проф. др Бранислав Симоновић.

Радно ангажовање, само најзначајније позиције, укратко: 
• Запослен је у Министарству унутрашњих послова Републике Српске од 

1998. године (као најбољи ученик у Средњој школи унутршњих посло-
ва у Бањој Луци). 

• Од 2002. до 2006. године био асистент у Високој школи унутрашњих 
послова у Бањој Луци, на криминалистичкој групи предмета.

• Од 2006. до 2009. године у звању предавача изводио наставу у Висо-
кој школи унутрашњих послова у Бањој Луци, на криминалистичкој 
групи предмета.
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• Од 2009. до 2015. године у звању професора високе школе изводио 
наставу у Високој школи унутрашњих послова у Бањој Луци, на кри-
миналистичкој групи предмета.

• Од 2015. године биран у звање доцента а 25. септембра 2019. године иза-
бран у звање ванредног професора из уже научне области кривично 
право и кривично процесно право за наставни предмет Организова-
ни криминалитет на Универзитету у Бањој Луци и изводио наставу на 
Правном факултету Универзитета у Бањој Луци. 

• Од 2017. године, након трансформације Високе школе унутрашњих 
послова у Факултет безбједносних наука Унивезитета у Бањој Луци, 
учествује у наставном процесу као одговорни наставник на предмети-
ма Криминологија и Организовани криминалтет.

• Од 2007. године члан Међународног удружења руководилаца у полицији 
(Internacional Police Executive Symposium) са сједиштем у Њујорку.

• Од 2008. године члан Интернационалне асоцијалције криминалиста 
са сједиштем у Бањој Луци.

• Од 2013. године, члан Међународне асоцијације директора полицијских 
академија (International Association of Directors of Law Enforcement 
Standards and Training), са сједиштем у Портланду (САД).

Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству: 
• Учествовао је на више од 90 научних и стручних скупова, конференција 

и семинара, који су организовани код нас и у иностранству. 
• ERASMUS + пројекат ‘’Развој мастер курикулума за управљање ризи-

цима од природних катастрофа у земљама Западног Балкана (NatRisk)’’, 
почетак пројекта 01.10.2016. године, завршетак пројекта 01.09.2019., 
Факултет безбједносних наука, Бања Лука.

• Научно истраживачки пројекат ’’Најбоље праксе у процесуирању 
корупцијских кривичних дјела’’, научни сарадник на пројекту, Центар 
за истарживање политике супротстављања криминалитету, Сарајево, 
пројекат реализован током 2016. године.

• Научно истраживачки пројекат ‘’Рецидивизам извршилаца кривичних 
дјела’’ руководилац пројекта, Висока школа унутрашњих послова, Бања 
Лука, пројекат реализoван 2014. године.
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• Научно истраживачки пројекат ‘’Вршњачко насиље’’, савјетник пројек-
та, Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, пројекат реализован 
током 2012. године.

• Научноистраживачки пројекат ‘’Методологија изградње система 
интегритета у институцијама Републике Српске на сузбијању 
корупције’’, руководилац пројекта, Висока школа унутрашњих посло-
ва, пројекат реализован у периоду 2010-2013. година. 

• Током 2005. године завршио је и Међународну академију за примјену 
закона (International Law Enforcement Academy - ILEA) у Будимпеш-
ти. Ова Академија, која је у потпуности финансирана и подржана од 
стране Бироа за међународне послове у области наркотика и полиције 
(Department of State’s Bureau of International Narcotics) и Међународ-
ног уреда за спровођење закона (Law Enforcement Affairs) посвећена је 
пружању регионалне обуке из области кривичног правосуђа у циљу 
унапређења законодавства и спровођење закона у сузбијању трансна-
ционалног организованог криминалитета, путем међународне сарадње.

• У оквиру Инструмента техничке помоћи и размјене информација 
Европске комисије (Technical Assistance and Information Exchange 
instrument of the European Commission - TAIEX) боравио је у студијским 
посјетама у Француској (2011), Шпанији (2012), Италији (2012) и Њемач-
кој (2014). 

• Током 2017. године боравио је у студијској посјети Обуда универзитету 
у Будимпешти, у оквиру Erasmum+ пројекта. Том приликом органи-
зована је стручна обука за наставно особље у примјени иновативних 
наставних метода у наставном процесу.

• Током 2017. године боравио је у студијској појсети полицији Лос Анђелеса 
(Los Angeles Police Department), а у 2019. години полицији округа Маја-
ми (Miami Dade Police Department). Oбје посјете организоване су путем 
Програма међународне помоћи у кривичним истрагама (International 
Criminal Investigative Training Assistance Program - ICITAP).

Најважнији објављени радови:
• Укупан број објављених уџбеника и монографија: четири уџбеника, 

три монографије, као и три публикације.
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• Кривичноправно реаговање на тешке облике криминалитета. Коаутор-
ство са проф.др Миодграом Симовићем, Бања Лука: Правни факултет 
Универзитета у Бањој Луци, 2017. 

• Организовани криминалитет – кривични, процесни, криминалистички 
аспект. Бања Лука: Дефендологија центар за безбједносна, социолош-
ка и криминолошка истраживања, 2010.

• Тероризам – актуелни и могући облици, Бања Лука: Висока школа уну-
трашњих послова, 2006.

• Објавио је и више од 120 научних и стручних радова;
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Др Ђорђе Раковић

Доцент
Катедра за грађанско и пословно право
Ужа научна област:
Грађанско право и грађанско процесно право 
Датум и мјесто рођења: 27. децембар 
1984. године, Бања Лука.

Образовање : 
• Основне студије на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци 

уписао 2003, а дипломирао 2006. године. 
• Године 2011. одбранио магистарски рад на Правном факултету у Зени-

ци, под називом „Одговорност због штете проузроковане љекарском 
грешком“. Ментор: проф. др Енес Хашић.

• Докторирао 2015. године на Правном факултету Универзитета у Бањој 
Луци, одбраном докторске тезе под насловом „Посебне врсте легата 
(испоруке)“. Ментор: проф. др Енес Хашић.

Радно ангажовање: 
• Приправник у ЗП „Електрокрајина“ а.д. у Бањој Луци у сектору општих, 

правних и кадровских послова. 
• Био предсједник Управног одбора у Центру за социјални рад у Бањој 

Луци. 
• Од 2007. године запослен на Правном факултету Универзитета у Бањој 

Луци као асистент.
• Од 2011. године изабран у звање вишег асистента.
• На Правном факултету Универзитета у Бањој Луци је 26. новембра 2015. 

године изабран у звање доцента за ужу научну област Грађанско право 
и Грађанско процесно право.

• Од 2018. године члан Одбора државне управе за жалбе.
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Учешће на научним скуповима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
• Савјетовање „Октобарски правнички дани“ (2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 

године).
• Копаоничка школа природног права (2008, 2009, 2010. године). 

Најважнији објављени радови:
• „Предмет легата у праву Републике Српске“, Годишњак Правног факул-

тета Универзитета у Бањој Луци, бр. 36, Бања Лука, 2014.
• „Легат реалног терета и права грађења у грађанском законодавству 

Републике Српске“, Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој 
Луци, бр. 35, Бања Лука, 2013.

• „Тестамент сачињен пред нотаром“, Годишњак факултета Правних 
наука, бр. 02, Бања Лука, 2012.

• „Уговор о доживотном издржавању“, Годишњак Правног факултета Уни-
верзитета у Бањој Луци, бр. 30, Бања Лука, 2007.
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Др Свјетлана Ивановић

Доцент
Међународно-правна катедра
Ужа научна област:
Ауторско право и право индустријске својине
Датум и мјесто рођења: 25. октобра 
1982. године у Бијељини.

Образовање
• Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Источном 

Сарајеву 2006. године. 
• Мастер рад под насловом „Право на ревизију уговорних одредаба о 

висини ауторског хонорара“ одбранила је на Правном факултету Уни-
верзитета у Београду 2008. године. 

• Докторску дисертацију на тему „Судска заштита субјективних права 
интелектуалне својине“ одбранила је на Правном факултету Универ-
зитета у Крагујевцу 2016. године.

Радно ангажовање
• На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради од 

2007. године. У звање доцента на ужој научној области Ауторско право 
и право индустријске својине изабрана је 2017. године. Држи наставу 
из предмета Право интелектуалне својине. 

• На Правном факултету Универзитета у Бањој Луци ангажована је као 
доцент на предмету Право интелектуалне својине од 2018. године. 

Учешће на научним скупоовима, пројектима и студијски боравци у 
иностранству:
Учествовала је на више домаћих и међународних научних скупова, 
савјетовања, конференција и семинара, од којих издвајамо:
• Савјетовање „Сусрет правника у привреди”, Удружење правника у 

привреди Србије (2011, 2015, 2016, 2017, 2019).
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• Научни скуп „Право и вриједности”, Правни факултет Универзитета 
у Источном Сарајеву, Пале 2018.

• Конференција „Интелектуална својина и Интернет”, Правни факултет 
Универзитета у Београду и Фондација „Регистар националног интер-
нет домена Србије”, Београд 2018. 

• Међународна научна конференција „Право пред изазовима савременог 
доба”, Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2018.

• Међународна научна конференција „Глобализација и право”, Правни 
факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2017.

• Научни скуп „Двадесет година Дејтонског мировног споразума”, Прав-
ни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале 2015.

• Научни скуп „Актуелност и значај људских права и слобода”, Правни 
факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале 2010. 

• Регионална конференција o настави интелектуалне својине у висо-
кошколским установама, Београд 2010. 

Најважнији објављени радови
• Тужба за оспоравање жига, Право и привреда, год. 57, бр. 7-9/2019;
• Mediation in Intellectual Property Rights, The Advantages of Mediation as 

an Alternative Form of Dispute Resolution, Belgrade, 2019;
• Новине у концепту одговорности посредника за повреду ауторског и 

сродних права на интернету, Зборник радова Правног факултета у 
Нишу, бр. 80, 2018;

• Ауторскоправни аспекти дигитализације културне баштине, Зборник 
радова „Интелектуална својина и Интернет“, Правни факултет Универ-
зитета у Београду, Београд, 2018;

• Казнена накнада штете у праву интелектуалне својине, Зборник радо-
ва Правног факултета у Нишу, бр. 76, 2017;

• Улога посредника у заштити субјективних права интелектуалне својине 
у дигиталном окружењу, Право и привреда, год. 55, бр. 7-9/2017;

• Насљеђивање ауторског права у Републици Српској, Годишњак Правног 
факултета у Источном Сарајеву, 1/2017; (коауторски рад са Димитријем 
Ћеранићем);

• Царинска заштита права интелектуалне својине и роба у транзиту 
у свјетлу нових прописа Европске уније, Право и привреда, год. 54, бр. 
7-9/2016;
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• Колективно остваривање ауторског и сродних права у Босни и 
Херцеговини, Зборник радова „Актуелност и значај људских права и 
слобода“, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источ-
но Сарајево, 2011;

• Право покајања у свјетлу новог Закона о ауторском праву у Босни и 
Херцеговини, Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, год. 
1, бр. 1/2010.
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Др Бојана Васиљевић Пољашевић

Доцент 
Катедра за управно, радно и социјално 
право Ужа научна област 
финансијско право
Датум рођења: 16. јануар 1980. године, Добој.

Образовање: 
• Дипломирала на Економском факултету у Београду октобра 2003. 

године. 
• Магистарски рад под насловом „Специфичности фисклалног федера-

лизма у БиХ“ одбранила априла 2010. године на Економском факултету 
у Суботици, Универзитета у Новом Саду. Ментор: проф. др Марко 
Радичић, редовни професор Економског факултета у Суботици, Уни-
верзитета у Новом Саду.

• Докторат на тему „Правна регулатива пореског система у БиХ“, одбрани-
ла на Правном факултету у Палама, Универзитет у Источном Сарајеву 
децембра 2013. године. Ментор: проф. др Божидар Рајичевић, редовни 
професор Правног факултета и Економског факултета Универзитета у 
Београду, коментор: проф. др Милан Томић, редовни професор Прав-
ног факултета у Палама, Универзитета у Источном Сарајеву.

Радно ангажовање:
• Правни факултет Универзитета у Бањој Луци од 2017. године.
• Савјетник министра финансија у Влади Републике Српске од 2019. 

године. 
• Савјетник предсједника Републике Српске за јавне финансије, од 2014. 

до 2018. године. 
• Доцент Факултета за међународне односе и дипломатију Свеучилишта 

Херцеговина од 2015. до 2017. године.
• Доцент на Факултету за пословне и финансијске студије Универзитета 

за пословне студије од 2015. до 2016. године. 
• Доцент на Факултету за правне студије.
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• Административна служба Града Добоја од 2010. до 2014. године.
• Предузеће за поштански саобраћај, РЈ Добој од 2005. до 2010. године.
• ЗТЦ Бања Врућица а.д. Теслић од 2003. до 2005. године. Референт за 

маркетинг и продају.

Учешће на научним скуповима, пројекти и студијски боравци у 
иностранству:
• До сада је учествовала на више од 10 домаћих и међународних скупова. 
• Учествовала на готово свим домаћим научним скуповима из финан-

сијскоправне области, као и на више од десет семинара које је 
организовала међународна заједница и центри за едукацију из БиХ.

• Учествовала у пројектима израде Закона о буџетском систему и Закона 
о порезу на доходак Републике Српске.

• Од 06.09. до 26.09.2017. године у Шангају у НР Кини учествовала у раду 
Мacro Economic Development Planning for Countries along the “Belt and 
Road“ који је одржан у организацији Министарства економије НР Кине 
и CIFAL Shanghai International Training Center.

• У периоду од 19. до 30.03.2018. године учествовала у раду Fiscal Policy 
Analysis у Join Vienna Institute у Бечу у организацији The IMF’s Institute 
for Capacity Development.

Најважнији објављени радови: 
• Уџбеник: Милошевић, Г. Васиљевић Пољашевић, Б. Кулић, М: Финан-

сијско право, Правни факултет, Бања Лука, 2018. 
• Васиљевић, Б: Специфичности фискалног федерализма у Босни и Хер-

цеговини, Зборник радова Bussines Development Conference 2010, p.p. 
49-59., Економски факултет, Зеница, 2010.

• Васиљевић, Б: Фискална политика у усоловима глобалне економске 
кризе и њен утицај на макроекономске агрегате у Босни и Херцеговини, 
Acta Economica бр.14, p.p. 289-311, Економски факултет, Бања Лука, 2011.

• Васиљевић, Б: Директни порези у Босни и Херцеговини, Финрар бр.2, 
p.p. 8-17, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, Бања Лука, 
2011.

• Васиљевић, Б: Фискална координација у Европској унији-лекција за 
Босну и Херцеговину, Брчко, Зборник радова, p.p. 133-141, Економски 
факултет, Брчко, 2011.
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• Васиљевић, Б: Правна регулатива поштанског саобраћаја у Босни и Хер-
цеговини, Зборник радова, p.p. 651-655, Саобраћајни факултет, Добој, 
2011.

• Васиљевић, Б и Ракић, Д: Обавеза пописа цигарета на крају године у 
складу са примјеном Закона о акцизама у Босни и Херцеговини и одлу-
ком Управног одбора Управе за индиректно опорезивање, Финрар бр. 
12, p.p. 31-33, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, Бања 
Лука, 2011.

• Раичевић, Б. и Васиљевић, Б: Порески систем и корупција -проблем 
пореског карусела, Зборник радова XVII међународног конгреса СРРРС, 
p.p. 205-225, Бања Врућица, 2013. 

• Kolar Mijatović, B. Vasiljević Poljašević, B. Radivojević, M: New techological 
solutions for a more effective implementation of copyrights and intellectual 
property, Global Journal of Politics an Law Research Vol.3, No.5, pp.1-14, 
Gillingham, Kent, UK, September 2015.

• Vasiljević Poljašević, B. Mitrović, S. Jovović, J. Radivojević, D. Atlagić, N. 
Radivojević M:The new approch to monitoring of public finances based on 
new tehnological solutions and knowlegge bases, International Journal of 
Multidisciplinary Research and Development, Vol 2. Issue 9., pp 361-368, 
Delhi, India, Septembar 2015.

• Васиљевић Пољашевић, Б: Фискални суверенитет у Босни и Херцего-
вини, Зборник радова са Међународне конференције Устав и изазови 
уставног развоја у сложеним државама, Правни факултет, Бања Лука, 
2017.

•  Васиљевић Пољашевић, Б: „Заштита права пореских дужника пред 
управним органима у Републици Српској и у Босни и Херцеговини“, 
Зборник радова бр. 80, p.p.481-497, Правни факултет, Ниш, 2018.
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Наставници и сарадници 
који су радили на 

Правном факултету од 
1975. до 2020. године на 

основним студијама

• Академик проф. др Рајко Кузмановић 
• Проф. др Илија Бабић
• Проф. др Милош Бабић
• Проф. др Слободан Бабић
• Проф. др Шефкија Бабовић
• Проф. др Драго Баго
• Проф. др Ана Бакарић
• Проф. др Абдуселам Балагија
• Проф. др Весна Бесаровић
• Проф. др Ристо Бокоњић
• Проф. др Драго Бранковић
• Проф. др Михајло Велимировић
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• Проф. др Вјекослав Видовић 
• Проф. др Светозар Влаховић
• Проф. др Ђуро Вуковић
• Проф. др Исмет Даутбашић
• Проф. др Сеад Дедић
• Проф. др Миле Дмичић
• Проф. др Миливоје Ерић
• Проф. др Милорад Живановић
• Проф. др Милорад Закић
• Проф. др Здравко Злокапа
• Проф. др Жарко Јашевић
• Проф. др Брацо Ковачевић
• Проф. др Ратко Ковачевић
• Проф. др Олга Козомара
• Проф. др Петар Кунић
• Проф. др Драго Ледић
• Проф. др Стјепан Ловреновић
• Проф. др Богдан Лозо
• Проф. др Бранка Максимовић
• Проф. др Радмило Маројевић
• Проф. др Магдалена Апостолова Маршавелски
• Проф. др Гашо Мијановић
• Проф. др Мирослав Милошевић
• Проф. др Драган Митровић
• Проф. др Радослав Момчиловић
• Проф. др Бранко Мораит
• Проф. др Фуад Мухић
• Проф. др Станко Пинтарић
• Проф. др Никола Поплашен
• Проф. др Горан Поповић
• Проф. др Милан Поповић
• Проф. др Милена Раковић
• Проф. др Алија Рамљак
• Проф. др Анте Ромац
• Проф. др Ђорђо Самарџић
• Проф. др Хамдија Сефић
• Проф. др Александар Стајић
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• Проф. др Станка Стјепановић
• Проф. др Касим Суљевић
• Проф. др Авдо Сућеска
• Проф. др Мирко Томић
• Проф. др Веселин Трнинић
• Проф. др Филип Турчиновић
• Проф. др Радован Хрњаз
• Проф. др Мићо Царевић
• Проф. др Бранко Чалија
• Проф. др Џенана Чаушевић
• Проф. др Хамдија Чемерлић
• Проф. др Вера Чучковић
• Доц. др Јелена Бајовић
• Доц. др Ранко Вулић
• Доц. др Ленко Мандић
• Мр Лотика Волах
• Мр Бранко Давидовић
• Мр Фикрет Еминовић
• Мр Владимир Карајица
• Мр Наташа Палавестра
• Мр Јована Пушац
• Мр Пејо Радман 
• Мр Александар Савановић
• Мр Драган Самарџић
• Мр Енес Хашић
• Драган Ђуричић, дипл. правник
• Златан Ибрахимбеговић, проф.
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Библиотека 

Библиотека Правног факултета настала је и развијала се упоредо са 
факултетом као важан извор литературе како за наставнике, сараднике 
и студенте, тако и за истраживаче и друге правнике. Смјештена је на 233 
квадратна метра корисне површине уређене по међународним библиотеч-
ким стандардима за чување и складиштење књига. Библиотека располаже 
са четири просторије опремљене савременом рачунарском опремом, што 
омогућава систематичан преглед књига и ефикасан рад библиотекара и 
књижничара са корисницима. Располаже са више од 29 хиљада књига 
из свих ужих научних области права и других друштвених наука, прије 
свега филозофије, историје, социологије, економије, политикологије и 
психологије. 

Највећи дио богатог библиотечког фонда чине монографске публи-
кације као што су уџбеници, монографије, приручници, разни рјечници, 
енциклопедије, као и докторски, магистарски и специјалистички радови. 
Периодику чине научни и стручни часописи, зборници радова из обла-
сти права и других научних дисциплина на домаћим и страним језицима, 
скупљени у претходним годинама и деценијама. 

Библиотека такође може да се похвали великим бројем службених 
гласила од настанка Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине, 
али и бивше југословенске државе, важних за изучавање правне историје. 
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Књижни фонд се континуирано обогаћује новим књигама и то купо-
вином, поклоном, и међубиблиотечком размјеном са многим правним 
факултетима и институцијама у региону. Библиотека је имала и Библио-
течки одбор који је у сарадњи са професорима, асистентима и студентима 
пратио издавачку дјелатност писане правне ријечи и био задужен за бла-
говремено попуњавање књижног фонда. 

У данашње вријеме неопходно је пратити савремене трендове у биб-
лотекарству, од којих је за рад библиотеке посебно важан тренд кориштења 
информатичке технологије. Библиотека Правног факултета не касни ни 
у томе. Фонд монографских публикација је обједињен и унесен у савре-
мени међубиблиотечки програм Cobiss. Тај програм представља узајамну 
базу библиотечког фонда који путем интернета даје корисницима корисне 
информације о локацији и доступности књига. Тако је свим корисницима 
библиотеке Правног факултета омогућено да путем интернета у Cobissu 
претражују базе библиотека унутар Србије, Црне Горе, Словеније, Маке-
доније и Босне и Херцеговине. У библиотеци је оспособљен и посебан 
рачунар за кориснике за претраживање ових база.

Један дио монографских публикација је издвојен у посебну локал-
ну библиотечку базу која се састоји од преко 750 докторских радова, 370 
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магистарских и мастер радова и 110 специјалистичких радова. У тој истој 
бази је пописана и периодика која броји преко 8 хиљада примјерака раз-
них гласила. 

Богат књижни фонд библиотеке на домаћем и страном језику 
скупљан деценијама, уз стручну и несебичну помоћ библиотекара и књиж-
ничара омогућава квалитетан научно-истраживачки рад како академског 
особља, тако и постдипломаца и доктораната и различита истраживања 
разних правних система, грана и института кроз историју до данашњих 
времена. 
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Знање сачувано у књигама

Издавачка дјелатност на нашем факултету стара је скоро колико и 
факултет. Овој дјелатности на Правном факултету се од оснивања све до 
данас поклања посебна пажња и стога је сачувано богато знање из свих 
области правне науке стечено преданим научноистраживачким радом 
претходних генерација и садашње генерације универзитетских настав-
ника и сарадника факултета. Сачувано знање у многобројним издатим 
књигама, уџбеницима, монографијама, научним и стручним часописи-
ма и другим публикацијама, омогућава квалитетно правно образовање 
и истраживање. 

Само двије године послије оснивања Правног факултета, дакле 1977. 
године изашао је из штампе први број сталне научне публикације под 
насловом „Годишњак Правног факултета“. До 2020. године штампанa су 
52 броја овог научног и стручног часописа. У овој једногодишњој науч-
ној публикацији објављено је више од 1000 научних и стручних чланака, 
бројни прикази и најактуелнији примјери из судске праксе.

Стварањем Републике Српске и њеног правног поретка указала се 
потреба за покретањем научног часописа из области правне теорије и 
праксе који ће пратити и стручно афирмисати нова достигнућа у креи-
рању законских прописа. Због тога су Влада Републике Српске и Правни 
факултет у Бањој Луци покренули још један научни часопис под називом 
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„Српска правна мисао“. Први број овог часописа објављен је 1994. годи-
не, и до сада је већ постао препознатљив и признат у широј правничкој и 
стручној јавности. За 25 година постојања овог часописа из штампе је до 
сада изашло 52 броја, у којима је објављено више од 450 научних радова 
из свих области правне теорије и праксе, те других друштвених наука.

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци је u Републици Српској 
најважнији издавач уџбеника, монографија и других правних научних и 
стручних публикација. Доступни подаци кажу да је у претходним деце-
нијама из штампе изашло више од 500 књига и уџбеника чији су аутори 
наставници и сарадници Правног факултета. Тај број је сигурно и већи 
с обзиром да су књиге наших професора објављивали и други издавачи.
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Студентски савез 
Правног факултета

Студентски савез Правног факултета (ССПФ) је званично студент-
ско представничко тијело на Правном факултету. ССПФ окупља студенте 
Правног факултета, покреће и координише пројекте од заједничког интере-
са за све студенте. Повезује студенте права у региону, организује студијске 
посјете другим градовима, организује журке и бројне друге студентске 
активности.

Програмски циљеви и задаци ССПФ-а су:
• стална брига и заштита права и интереса чланова ССПФ-а,
• заступање и представљање чланова у постојећим органима на Прав-

ном факултету, те другим институцијама и организацијама,
• побољшање и унапређење студентског стандарда,
• реализација програма обуке студената у различитим управним и 

правосудним органима и институцијама,
• остваривање сарадње са студентским организацијама и научно-на-

ставним институцијама на локалном, националном и међународном 
нивоу,

• учешће у побољшању научно–наставног процеса на факултету,
• активна учествовања у процесу реформе високог образовања,
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• побољшање услова за спортско-рекреативне активности студената.

ССПФ обавља активности кроз више форми и области у оквиру којих 
студенти могу остварити своје потребе и интересе: сектор за информи-
сање, сектор за међународне односе, сектор за финансије, сектор за правна 
питања, сектор за односе са Универзитетом, сектор за социјална питања 
и сектор за спорт. Органи који дјелују у оквиру ССПФ-а су: скупштина 
ССПФ-а, извршни одбор ССПФ-а и предсједништво ССПФ-а. 

Студентски савез је на Правном факултету покренуо пројекат под 
називом „Студентска пракса за све“, те је у претходном периоду оства-
рио сарадњу и закључио споразуме о сарадњи са неколико републичких 
и правосудних институција као што су: Основни суд у Бањој Луци, Пра-
вобранилаштво Републике Српске, Републички центар за истраживање 
рата, ратних злочина и тражење несталих лица и Пореска управа Републике 
Српске. ССПФ сарађује и са неким адвокатским и нотарским канцеларија-
ма у којима студенти обављају стручну праксу.

Такође, студентски савез покренуо је иницијативу да се са правосуд-
ним и другим институцијама Републике Српске уведе теренска настава 
као обавезни вид наставе за студенте нашег факултета. Студентски савез 
организовао је и бројне радионице и предавања угледних правника. 

Савез дјелује као координатор на манифестацији „Дани студенaта 
Универзитета“, која представља један од највећих студентских пројеката 
чији је циљ промоција студената. У оквиру ове манифестације студен-
ти имају прилику да учествују у културним, спортским, едукативним и 
забавним дешавањима 

Студентски савез Правног факултета заједно са Савезом студената 
Економског факултета организовао је конференцију под називом „Раз-
вијај себе, реализуј идеју!“, како би се учесници упознали са потребним 
практичним вјештинама и знањима потребним за развој на персоналном 
и професионалном плану у савременим условима пословања. ССПФ био 
је организатор још једне конференције под називом „Међународно право 
и међународни односи“.

Савез је потписао споразуме о сарадњи са студентским организа-
цијама на правним факултетима у региону, те су наши студенти имали 
прилику да посјете колеге у Београду и Новом Саду и обиђу важне инсти-
туције. Студентски савез, у склопу пројекта „Студенти права на једном 
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месту“, угостио је колеге са Правног факултета из Источног Сарајева и 
Правног факултета из Косовске Митровице.

Такође, остварена је сарадња са Студентским позориштем у оквиру 
које, између осталог, ССПФ обезбјеђује бесплатне улазнице студентима 
за представе. 
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Студентска организација 
Правног факултета

Студентска организација Правног факултета Бања Лука (СОПФБЛ) 
основана је 13. децембра 2016. године са циљем да заступа студентска права 
и интересе на Правном факултету и Универзитету у Бањој Луци, те да се 
бави унапређењем студентског стандарда и живота. 

СОПФБЛ је организација отвореног типа, доступна и увијек на 
располагању свим студентима Факултета заинтересованим да се баве 
студентским и омладинским организовањем, спремна да пружи помоћ у 
било ком виду у вези са побољшањем студентског стандарда и рјешавање 
студентских захтјева.

Органи који дјелују у оквиру Организације су: предсједник и пот-
предсједници, скупштина организације, генерални секретар и секретари 
за студентска питања и административне послове. 

Студентска организација од оснивања учествује у студентским избо-
рима на којима остварује успјешне резултате.

Водећи се истакнутим циљевима Студентска организација сваке 
године истиче одређени број захтјева и иницијатива за које се њени 
представници залажу кроз рад у научно - наставном вијећу, те ван њега. 
СОПФБЛ је покренула иницијативу за измјену Правила студирања на 
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првом циклусу студија, која је прихваћена од стране научно-настав-
ног вијећа Факултета. Као резултат ове иницијативе, студенти Правног 
факултета могу полагати испите из уписане текуће академске године упо-
редо са предметима из претходне године. Осим овога инсистирано је на 
повећању доступности професора студентима, стварању нових мјеста 
за учење, изградњи новог рачунарског пулта и других проблема који се 
јављају пред студентима. 

Један од најбитнијих захтјева јесте повећање могућности праксе за 
студенте завршних година Факултета како би на адекватан начин научи-
ли примјењивати стечена теоријска знања и како би стекли увид у будућу 
професију. Организација је иницирала сарадњу и потписивање споразума 
са еминентним адвокатским и нотарским канцеларијама, банкама, осигу-
равајућим друштвима и другим правним лицима. Такође, иницијатор је 
прве студентске праксе ван територије града Бања Лука која је омогућила 
студентима обављање праксе у својим матичним градовима током љетње 
паузе. У том смислу СОПФБЛ је организовала и „Сајам студентске праксе“ 
на коме су учествовали представници адвокатских канцеларија, осигура-
вајућег друштва и републичких институција, на коме су се студенти могли 
информисати о могућностима практичне обуке. 

Организатор је већ традиционалне Конференције студената права 
бивше Југославије, која се показала као догађај који сваке године успјеш-
но окупља студенте правних наука широм регије како би дискутовали о 
актуелним проблемима студената. Осим овога, важно је напоменути како 
су кроз међусобну сарадњу уведене радионице у сарадњи са Републичком 
Управом за геодетске и имовинско-правне послове, Јавним републичким 
Тужилаштвом, Министарством Унутрашњих послова Републике Српске 
и другим јавним институцијама како би била пружена прилика студен-
тима да се ближе упознавају са радом и праксом у овим институцијама. 

Студентска Организација иницијатор је и пројекта “СОПФБЛ Три-
бина” која за циљ има ангажовање врсних стручњака и познаваоца права, 
адвоката, судија, тужилаца и других. 

Најзад, редовно се праве и студијска путовања и друге неформалне 
активности. Путем студијских посјета Организација успјешно оства-
рује контакт са студентима права из региона, потписујући споразуме о 
сарадњи са представницима других универзитета и њиховим студент-
ским организацијама и асоцијацијама. Сходно томе омогућена је размјена 
информација и искустава међу колегама студентима, те се пружа увид у 
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различите начине функционисања студентских представништава што је 
неопходно при раду за стварање бољих услова и унапређење студентског 
стандарда уопште. Претходне године организоване су студијске посјете у 
Сарајево и Загреб.
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Центар за реторику 
и говорништво 

“Institutio Oratoria”

Центар за реторику и говорништво “Institutio Oratoria” настао је на 
Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, а основао га је проф. др 
Никола Мојовић, који је и данас његов руководилац. Центар је настао као 
израз потребе за развојем слободног и критичког размишљања младих 
људи, те лијепог изражавања мисли којом студенти указују на друштвене 
проблеме и апелују на подизање друштвене свијести. 

Сваке нове академске године, на уводном састанку појављује се веома 
велики број студената, вољних да раде на усавршавању својих говорнич-
ких вјештина, а током године, од новембра до јуна, они пролазе теоретске 
и практичне видове бесједништва како би се оспособили за самосталне 
наступе. То подразумијева, првенствено, уводна предавања о реторици и 
бесједништву, упознавање са историјом бесједништва, врстама бесједе и 
општим бесједничким условима, али и рад на аргументацији бесједе, тех-
ничким карактеристикама као што су говор, гласноћа или темпо, као и на 
говору тијела и односу говорника са публиком. Сам концепт рада почи-
ва на античким принципима и заснива се на томе да старији и искуснији 
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чланови Центра, који су притом и даље студенти, менторишу и усмјера-
вају нове чланове, кроз шта се и сами развијају као говорници и као људи. 
Ова својеврсна “обука” бесједника изискује нарочито велики ангажман и 
труд на седмичним, а понекад и дневним вјежбама.

Од 2003. године бесједници Центра за реторику и говорништво имају 
прилику да свој таленат и напоран рад представе на такмичењу студена-
та права у бесједништву које се одржава сваке године уочи Видовдана и 
које је, с обзиром на свој значај и посјећеност, прерасло оквире факултет-
ског догађаја и постало и градска културна манифестација. Многобројна 
публика, као и личности из јавног живота, нарочито научне заједнице, 
правосуђа и политике, свједоче храбрости студената да свој став о неком 
актуелном друштвеном питању искажу на смислен, аргументован и лијеп 
начин. Студенти се такмиче у три категорије: слободна тема, у којој сту-
денти сами бирају на који друштвени проблем ће скренути пажњу, задата 
тема, гдје студенти одабир врше између четири раније одређене теме и 
импровизација, резервисана за најискусније говорнике, оне који тему на 
коју ће говорити добијају свега сат времена прије наступа. Такмичари су 
подвргнути строгом суду стручног жирија, али и публике, која такође има 
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право да својим гласовима награди оног такмичара који је, према њихо-
вом мишљењу, оставио најбољи утисак. По окончању такмичења, најбољи 
говорници, добијају вриједне награде, у чему велику помоћ Центру пру-
жају прије свега Правни факултет, а онда и многобројни пријатељи Центра 
који на овај начин желе да подрже његов рад. 

Дјеловање Центра проширило се и на друге манифестације у Граду 
Бањој Луци, али и ван граница Републике Српске. Међу догађајима на 
којима бесједници добијају прилику да представе себе, Центар и факултет, 
нарочито треба издвојити Фестивал беседништва “Lux Verbi” у Сремској 
Митровици, који је познат по најдужој традицији његовања реторике на 
овим просторима, али и по томе што окупља најбоље младе говорнике из 
различитих дијелова Србије и Републике Српске. Већ годинама се на овом 
фестивалу бесједници Центра истичу наградама и признањима освојеним 
у надметању са веома јаком конкуренцијом. Сем тога, не треба заборави-
ти ни дугогодишњу сарадњу Центра са Градом Бања Лука, која резултује 
наступима бесједника на скоро свим важнијим градским манифестација-
ма, у оквиру којих је посебно битно споменути манифестацију “Кочићеви 
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дани” као и сарадњу са Адвокатском комором Републике Српске, чији 
“Дани адвокатуре” у свом програму не изостављају говоре бесједника 
Центра за реторику и говорништво. 

Кроз двадесет година свог постојања, Центар за реторику и говор-
ништво изњедрио је генерације говорника, који су и у јавном животу 
запажени по оштрини и бриткости ријечи и мисли. Тако је Центар, као 
један вид неформалног образовања, доприњео развоју круцијалних вјеш-
тина младих правника, а имајући у виду ентузијазам и посвећеност прије 
свега проф. др Николе Мојовића, а затим и старих и нових чланова, нема 
сумње да ће тако бити и у будућности Центра. 
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Дебатни клуб “Алкибијад” 

Дебатни клуб Правног факултета Универзитета у Бањој Луци “Алки-
бијад” почео је са радом 2017. године. Координатор Клуба је асистенткиња 
Ирена Радић, а до јула 2019. године тренер клуба је била Бранка Љубоје-
вић, професорица српског језика и књижевности у бањалучкој Гимназији. 

Од оснивања Клуб је учествовао на бројним такмичењима у Босни и 
Херцеговини, Србији, Хрватској, Мађарској и остварио одличне резултате. 

У јануару 2018. године два тима Дебатног клуба освојила су 1. и 2. 
мјесто на Дебатном турниру Факултета политичких наука Универзитета 
у Бањој Луци. 

На Првом државном дебатном универзитетском такмичењу одр-
жаном у априлу 2019. године на Универзитету Џемал Биједић у Мостару 
екипа Дебатног клуба коју су чинили Бојан Белензада, Никола Дупер, Јеле-
на Милутиновић и Сара Мандић, освојила је друго мјесто. 

На дебатном турниру “Децембарац” у децембру 2018. године у Бео-
граду, четири тима Дебатног клуба “Алкибијад” такмичила су се са 57 
других тимова из региона. Тим који су чиниле Јелена Милутиновић и Лана 
Самарџија учествовао је у завршној фази такмичења. Лана Самарџија је 
освојила титулу 5. најбољег говорника у конкуренцији од 121 говорника. 

Осим тога, дебатанти “Алкибијада” су се такмичили и на турнирима 
„Belgrade Open 2018” у јулу 2018. године у Београду, “Budapest Open 2019” у 
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марту 2019. године у Будимпшти, те на турниру “Децембарац” у децембру 
2019. године у Београду.

Дебатни клуб “Алкибијад” је организовао два дебатна турнира на 
Правном факултету Универзитета у Бањој Луци. Први дебатни турнир 
одржан je у октобру 2018. године, а дебатанти “Алкибијада” су се такмичи-
ли са дебатним тимовима Правног факултета Универзитета у Сарајеву и 
дебатним тимовима Гимназије Бања Лука и освојили 1. и 2. мјесто. Други 
Дебатни турнир “Мајски дани дебате” одржан је у мају 2019. године, а 
дебатанти “Алкибијада” су се такмичили са дебатантима Универзитета у 
Зеници, Универзитета у Мостару и Универзитета у Тузли, и освојили 1. и 
2. мјесто у тимској конкуренцији. 

Осим такмичарских активности, дебатанти “Аклибијада” су у јулу 
2019. године учестововали у “пријатељској” дебати која је одржана на 
Институту друштвених наука у Београду, а дебатанткиње Сара Мандић 
и Зорана Јевић учествовале су на дебатној академији “Mediterranean Debate 
Academy” у Сплиту, у мају 2019. године. У новебру 2019. године Дебатни 
клуб “Алкибијад” је организовао тродневну дебатну академију која је била 
отворена за све студенте Универзитета у Бањој Луци, а тренери су били 
чланови академске дебатне мреже “Отворена комуникација” из Београда.
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Клуб АБЕА

Клуб АБЕА је настао средином 2008. године на Правном факултету 
Универзитета у Бањој Луци на иницијативу студената. Оформљен је са 
циљем да се студенти нашег факултета организовано и систематски спре-
мају за такмичења у симулованим суђењима. Фокус рада је стицање знања 
из Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода и 
поступка пред Европским судом за људска права. Ангажман студената и 
академских тренера је ваннаставног карактера и добровољан.

Такмичења се састоје у симулацији суђења пред Европским судом за 
људска права. Студенти се дијеле у двије екипе: заступници лица коме су 
наводно повријеђена људска права и заступници државе која је наводно 
прекршила та права. Припремање студената састоји се из двије фазе: 
писања поднеска и припреме усменог излагања пред судским вијећем. 
На самом такмичењу бодују се поднесци, а студенти се такмиче у усме-
ним излагањима. Овим путем студенти се уче да препознају релевантне 
чињенице, да на њих примјене правне норме, а посебно релевантне ста-
вове Европског суда за људска права, као и да што концизније и јасније 
изнесу правне аргументе. 

На почетку рада академски тренер је била проф. др Валерија Шаула 
која је спремала студенте за учешће на регионалним такмичењима из обла-
сти људских права на којима су остварени запажени успјеси. 
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Крајем 2013. године клуб је паузирао са радом када је посљедња гене-
рација такмичара учествовала на такмичењима државног и регионалног 
карактера. Тренер им је био Његослав Јовић, ма који је сада виши асистент 
на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.

Активности клуба су обновљене 2017. године када су као академски 
тренери студенте почели да спремају виши асистенти Оливера Шево, ма и 
Игор Поповић, ма. Наиме, изучавање људских права на Правном факул-
тету Универзитета у Бањој Луци интензивирано је 2016. године када је 
поново покренута Клиника за људска права, чији је шеф била проф. др 
Љиљана Мијовић, која је била и први судија испред Босне и Херцеговине 
у Европском суду за људска права. Сви студенти који су се такмичили до 
сада били су претходно полазници Клинике. 

Прво такмичење било је Државно такмичење у симулираном суђењу 
из области кривичног права које се одржало од 08. до 11. новембра 2017. 
године на Јахорини. Тим је освојио награду за укупног побједника и за 
најбољи поднесак апликанта. Студенти који су се такмичили били су: 
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Милица Ристић, Ивона Томић, Маја Милошевић, Горана Радетић, Јован 
Д. Малешевић и Гаврило Керкез.

Наредне године клуб је учествовао на три такмичења у Србији, Сје-
верној Македонији и Босни и Херцеговини. На Правном факултету у Нишу 
од 04. до 06. маја 2018. године одржано је такмичење Pre Moot Court on 
Human Rights на којем је наша екипа освојила друго мјесто. Тим су чини-
ли: Милица Ристић, Ивона Томић, Ивана Божић, Горана Радетић, Јелена 
Буха и Гаврило Керкез. Наши студенти су од 12. до 14. октобра 2018. године 
учествовали на Kвалификационом регионалном такмичењу Футура које 
је одржано у Битољу. Година је успјешно завршена учешћем на Државном 
такмичењу у симулираном суђењу из области кривичног права које је 
одржано од 09. до 12. децембра, а гдје су наши студенти подијелили прво 
мјесто са колегама из Тузле. Такмичари су били Невена Бојанић, Ната-
ша Шева, Јелена Цуца, Бојан Максимовић, Дејан Дугић и Никола Дупер.  

Успјешна је била и 2019. година, у којој су студенти учествовали на 
два такмичења. Прво је било „Pre Moot Court on Human Rights“ које је 
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одржано у Нишу, гдје су студенти освојили треће мјесто и награду за нај-
бољи поднесак апликанта. Круна досадашњег рада клуба била је побједа 
на Kвалификационом регионалном такмичењу Футура одржаном у Вршцу 
од 18. до 21. октобра. Наши студенти су били бољи од осталих седам тимо-
ва из Босне и Херцеговине, Србије и Сјеверне Македоније. Побједом на 
овом такмичењу Правни факултет Универзитета у Бањој Луци је остварио 
право учешћа на Регионалном Такмичењу пред Европским судом за људ-
ска права које ће се у априлу 2020. године одржати у Словенији. Клуб и 
Правни факултет су представљали Невена Бојанић, Наташа Шева, Марија 
Курузовић, Јелена Милутиновић, Дејан Дугић и Никола Дупер.
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Најбољи студенти у 
генерацији у периоду 
од 2015/16. до 2019/20. 

академске године, 
добитници златне значке

Име и презиме студента Просјечна оцјена Академска година
Милица Грујић 9,53 2019/20
Милица Ристић 9,62 2018/19
Вера Караћ 9,67 2017/18
Александар Форца 8,5 2016/17
Бојана Средановић 9,18 2015/16
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IT сектор

Рачунарски центар Правног факултета Универзитета у Бањој Луци 
има за циљ управљање рачунарском инфраструктуром Факултета, што 
обухвата послове пројектовања, имплементације и одражавања рачунарске 
мреже и информационог система Факултета у сарадњи са Универзитет-
ским рачунарским центром. Рачунарска мрежа Факултета базирана је на 
серверу под оперативним системом Windows Server 2008 са конфигури-
саним ActiveDirectory сервисом и Data Storage, при чему је корисницима 
омогућено да користе савремене мрежне сервисе и ресурсе.

Мрежна инфраструктура

Мрежна инфраструктура представља основу комуникационог систе-
ма повезујући кориснике са апликацијама, интернетом, студентима и 
спољним сарадницима. Факултет располаже са преко 100 клијентских 
рачунара, 10 IP камера, 6 видео-конференцијских камера, 7 видео-пројекто-
ра и мноштвом друге мултимедијалне опреме која има за циљ побољшање 
квалитета наставног и научног процеса.
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Клијентским рачунарима и рачунарским уређајима управља се 
помоћу сервера који је смјештен у Рачунарском центру Факултета. Сер-
вер корисницима пружа савремене сервисе и базе података, те обезбјеђује 
сигурност података и побољшање перформанси. Студенти имају могућ-
ност бесплатне употребе рачунара у Студентском интернет центру, као и 
повезивање лаптопа/таблета/телефона на Wi-Fi мрежу која покрива ције-
ли Факултет.

Факултетски информациони систем

Факултетски информациони систем (ФИС) је најновији информаци-
они систем за праћење и администрирање наставних процеса на Правном 
Факултету. Систем омогућава подршку организовању и извођењу наставе 
на основним академским, дипломским академским (мастер) и докторским 
академским студијама. Омогућава праћење и евидентирање комплетног 
досијеа студената и пружа подршку организовању испитних рокова и 
пријаву испита преко интернета. Систем обухвата апликацију за студент-
ску службу, web портал за студенте и web портал за запослене.

Нова web страница Факултета

Нова web страница Правног факултета, постављена 11.5.2018. године, 
урађена је на WordPress систему за управљање садржајем отвореног кода. 
WordPress је заснован на програмском језику PHP и MySQL бази подата-
ка. Од 10 милиона најпосјећенијих web-страница, WordPress користи њих 
27,5% што га сврстава у један од најпопуларнијих система за уређивање 
садржаја на интернету, и користи се на скоро 60 милиона web страница.
Web страница Правног факултета тренутно садржи 130 подстраница. Сви 
битни догађаји могу се пронаћи у Билтенима Правног факултета који на 
web страници имају посебну подстраницу.

Факултет има отворене налоге на друштвеним мрежама Facebook 
и Instagram гдје се обезбјеђује брз, сигуран, тачан и дневно ажуран при-
ступ информацијама.
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Обука студената за кориштење online 
електронских правних база података

На Правном факултету једном семестрално одржава се вишедневна 
обука студената за кориштење online електронских правних база пода-
така. Обуку врши Милица Пејовић као сертификовани предавач, у сали 
која је опремљена са преко 40 рачунара гдје сваки рачунар има приступ 
интернету. Након завршене обуке студентима се додјељују сертификати 
којима се потврђује да су студенти оспособљени за кориштење базе пода-
така. Кориштење базе је студентима неопходно за спремање испита и 
истраживачки рад.

OJS систем 

Часописи „Српска правна мисао“ и „Годишњак Правног факултета“ 
користе OJS (Open Journal System) платформу. OJS је систем за припрему 
(уређивање) и објављавиње часаописа у електронском облику. Веома је 
флексибилан и прилагођен уредништвима за лакши рад. OJS има својство 
да се локално инсталира и локално контролише. Уредници сами утврђују 
све техничке захтјеве ауторима и другим актерима, као и ток рецензент-
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ског поступка. OJS платформа подржава online подношење пријава и online 
управљање свим садржајима. Уз помоћ OJS система омогућена је кому-
никација путем обавјештавања, е поште и постављањем коментара од 
стране читалаца.

OJSје прилагођен и за одржавање међународних научних конфере-
ција које организује Правни факултет.

Информациони систем ФИМЕС

ФИМЕС је информациони систем за кадровску евиденцију, обра-
чун плата и хонорара, финансијско пословање, вођење књиговодства и 
материјалног пословања, евиденцију и вођење пројеката и вођење архиве 
докумената. Да би се олакшао опис система, као и сагледавање функци-
оналности које овај систем обезбјеђује, систем је подијељен на модуле. 
Основни пакет за вођење поменутих евиденција и успјешну подршку 
свим сегментима пословања, чине сљедећи модули: Државне класифи-
кације, финансијски и остали шифрарници, Организациона структура, 
Евиденција запослених, Евиденција избора у звања, Радне листе (листе 
присутности на раду), Обрачун и исплата зарада, Евиденција уговорно 
ангажованог особља итд.

GoogleApps for Education

Правни факултет посједује лиценцу компаније Google да користи 
mail сервере ове компаније, тако да запослени на Факултету службе-
ној електронској пошти могу да приступају помоћу Gmail-а. Осим тога, 
GoogleApps for Education пружа на располагање складиште података (Data 
Storage) у које могу да се постављају датотеке, те да се дијеле међу корисни-
цима чиме је имплементиран концепт познат под називом рачунарство 
у облаку. Корисници имају могућност креирања група, блога, употребу 
Google мапа и chat-а.
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Секретаријат

Секретаријат Правног факултета, приликом оснивања 1975. године 
сачињавао је мали тим запослених, примјерено обиму посла и простору у 
коме је био смјештен. Временом се повећавао број студената, па сразмјер-
но томе и број запослених у администрацији. Пресељењем у адекватан 
простор 1981. године створени су услови за ефикаснији рад и услуге студен-
тима. Сви запослени су оставили значајан траг у раду и развоју Факултета.  
Посебно треба истаћи рад и организацију Студентске службе која кори-
стећи савремену рачунарску опрему кроз Факултетски информациони 
систем располаже тачном евиденцијом, прати и администрира настав-
не процесе на Факултету. Систем омогућава праћење и евидентирање 
комплетног досијеа студената и пружа подршку организовању испитних 
рокова и пријаву испита преко интернета. 

У садашњем времену и уз савремену опрему Секретаријат броји 28 
радника.
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Драган Миличић, секретар

Драгана Милинчић, шеф библиотеке

Милица Пејовић, мрежни администратор

Сања Ерцег Игић, шеф студентске службе

Биљана Малчић, референт за други и 
трећи циклус студија

Невенка Игњић, референт за 
књиговодствене послове
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Сузана Бабић, библиотекар

Данијела Стојичић, референт за 
административно-техничке послове

Маријана Јанковић, административни 
радник

Гордана Поповић, књижничар

Весна Страживук, технички секретар

Миољка Рачић, референт за 
административно-техничке послове



230

45 година Правног факултета

Драгица Илић, референт за студентска 
питања

Слађана Стојнић, референт за студентска 
питања

Вукан Дубочанин, оператер на рачунарима

Славица Савановић, референт за 
студентска питања

Драгана Миловановић, референт за 
студентска питања

Жељко Понорац, кућни мајстор
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Горан Гвозденац, возач-курир

Наташа Шешић, радник на телефонској 
централи

Марија Палачковић, спремачица

Веселка Шормаз, радник на телефонској 
централи

Јелка Кузмић, спремачица

Гордана Брчин, спремачица
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Наташа Митровић, спремачица

Мирјана Трубајић, спремачица

Мира Зелић, спремачица

Миладинка Вукомановић, спремачица
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Faculty of Law  
Republic of Srpska

Republic of Srpska was founded on 9th January 1992, after the refer-
endum wherein Bosniaks and Croats from Bosnia and Herzegovina voted for 
independence and separation from Yugoslavia. This was the uverture into a 
civil war in this region.

The Dayton Peace Agreement stopped the war, and Republic of Srps-
ka became internationally recognized as one of the two entities of Bosnia and 
Herzegovina.

Constitutional and legislative power is delegated to the National Assembly 
of Republic of Srpska comprised of 83 members who are, by will of the people, 
vested a four-year tenure. Republic of Srpska also contains executive and judi-
cial power. The Government is comprised of 16 ministries, and judicial power 
is performed by: Constitutional court of Republic of Srpska, Supreme court of 
Republic of Srpska, Higher Economic court, five District courts and the same 
number of District Economic courts, 20 Basic courts seated in larger cities and 
municipalities in Republic of Srpska. 

Republic of Srpska encompasses 49 percent of BiH territory and spreads 
over 24 617 square kilometres. According to census of 2013, the area is popu-
lated by circa 1.500.000 inhabitants. 
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Local government in Republic of Srpska is organized in five cities (Banja 
Luka, East Sarajevo, Doboj, Bijeljina, and Trebinje) and 59 municipalities. Sta-
tistics record 2721 inhabited place.

Republic of Srpska has two public universities with numerous faculties 
and study programmes. Banja Luka University has existed for over 40 years, 
since 7th November 1975, to be more exact, while East Sarajevo University is a 
bit older, being a successor of Sarajevo University, founded in 1949.

16 400 enterprises, administrative and financial organizations in Repub-
lic of Srpska employ more than 260 thousand people. 

Our city 
BANJA LUKA THE CITY OF YOUTH

At the corner of Majke Jugovic St and Blv Vojvode Stepe Stepanovic in 
Banja Luka almost 40 years ago the first university campus was built in this 
city. It hosted the oldest faculties of Banja Luka University including, Facul-
ties of Economics, Mechanical Engineering and Technology. It has been four 
decades since Law Faculty has also been seated at number 77, Blv Vojvode Stepe 
Stepanovic. When the first students’ dormitory was built in the vicinity of the 
Faculty, many have righteously called thКа part of Banja Luka, students’ town. 

Thus, Banja Luka has received the attribute of the city of youth. For cen-
turies, this city has been attributed many other names. Many poets have versed 
about Banja Luka as the beauty on the Vrbas river. They have sung about beau-
tiful Banja Luka women, about long Banja Luka chestnut allies. The city is rich 
with rivers and rivulets that are cris-crossing this city giving special charm to 
the sceneries that have run through for centuries.

Banja Luka is the capital of Republic of Srpska. In present political-ter-
ritorial organization of Republic of Srpska, Banja Luka is the largest city and 
represents political, economic, administrative, financial, university and cultural 
centre of Republic of Srpska. It is a modern European city with broad boule-
vards, arranged residential blocks which are decorated by long tree lines and 
many green surfaces. Thence, the attribute the city of green. 

This city and its surroundings have for centuries been exposed to the 
melange of different cultures, traditions and impacts. This has left significant 
trace on the architecture of certain parts of the city, and on a great number of 
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cultural and historical monuments which speak of different epochs and human 
creativity of the time. 

In historical records the name of Banja Luka appeared for the first time 
in 1494, in a charger of Hungarian king Vladislav II Jagelonac addressed to a 
local governor Juraj Mikulašić as a castellian of Banja Luka. 

The name is believed to be created of the words „ban“ and „luka“, where-
in luka denoted a field close to the river.

In more than 520 years of its existence Banja Luka has been the bastion 
of many battles. Diffrent armies had often looted and destroyed the city, and 
killed and displaced its citizens. The city was also destroyed by earthquakes, 
especially the catastrophic one in 1969.

Banja Luka took decades to recover and rebuild. Still, the city on the 
Vrbas is still a construction site. Almost every corner of the city is filled with 
new beautiful and modern buildings whose glass, metal and marble outer walls 
make an impressive image. The passers remain speechless when faces with such 
impressive constructions. 

Banja Luka today spreads over 1.239 square kilometres, and according 
to the 2013 census accommodates over 200 thousand inhabitants, although it 
is believed that the number of citizens is far larger.
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Kultural and educational concept of the city and the region is based on the 
Republic of Srpska Museum, Modern Arts Gallery, National Theatre, National 
and University Library, Cultural centre Banski Dvor, Archives, and Children’s 
Theatre. Banja Luka is a city with thirteen secondary schools, 16 faculties and 
Police College. More than 17 thousand students currently study at Banja Luka 
University. The image of Banja Luka University is best illustrated by the fact that 
more than 650 professors and 400 assistants are engaged in the teaching process.

The Faculty of Law throughout history
DECADES OF SUCCESSFULL WORK

In 2020 the Faculty of Law in Banja Luka will celebrate 45 years of its 
existence and successful work in addition to the fact that legal research in this 
town began 60 years ago. 

Back in 1960 the division of the Faculty of Law from Sarajevo was opened 
in Banja several years later, in the autumn of 1973, the Department of the Fac-
ulty of Law from Sarajevo was formed in Banja Luka. A large number of girls 
and boys who lived in the area of Bosanska Krajina or other parts of Bosnia and 
Herzegovina and Croatia wanted to study at the Faculty of Law in Banja Luka. 

Almost two million inhabitants lived in the vast area gravitated towards 
Banja Luka and therefore the then-government had nothing less than to create 
the Faculty of Law as an independent higher education institution. 

It was on February 6 1975. In accordance with the Assembly of the Socialist 
Federal Republic of Bosnia and Herzegovina, the Municipal Assembly of Banja 
Luka adopted the Decision on Foundation of the Faculty of Law

From the beginning the Faculty of Law in Banja Luka got the status of 
the institution of special social significance. Dr Radovan Hrnjaz was the first 
dean at the Faculty of Law appointed by the Municipal Assembly. At that time, 
MSc Stojan Bogoslovac was appointed president of the provisional Council at 
the Faculty. 

As of the establishment of the Faculty, the Selection Panel was formed and 
had to adopt a provisional curriculum, announce a vacancy and choose pro-
fessors and associates. The Panel consisted of Academician Prof. Dr Hamdija 
Čemerlić from Sarajevo, Prof. Dr Nikola Stjepanović from Belgrade, Academi-
cian Prof. Dr Rudi Kovski from Ljubljana, Prof. Dr Borislav Blagojević from 
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Belgrade, Prof. Dr Bogdan Zlatarić from Zagreb, Prof. Dr Đorđo Samardžić 
from Sarajevo and Prof. Dr Vojislav Otašević from Banja Luka. 

There aren’t much data on the first days of legal education in local archives 
in Banja Luka. Perhaps, some of those documents could be found at the Fac-
ulty of Law in Sarajevo. However, Banjaluka’s older population remember that 
„Law“– they used to call our faculty at that period – was changing locations fre-
quently. We didn’t have our building up to March 1981 when we moved in our 
current location. Then, buildings of the then-university centre were made from 
the local self financing and the Faculty of Law, the Faculty of Economics, the 
Faculty of Mechanism and the Faculty of Technology moved in those buildings. 

The first decade was a period of rapid growth for our faculty. The num-
ber of students increased significantly. Therefore, at that time, approximately 
more than 350 students enrolled in the first year annually. 

Staff
The Faculty of Law engaged six professors and two assistants. In a five-

year period twenty teachers and ten assistants were employed. 

In the period from 1986 to 1991 the number of students enrolled is reduced 
to 100 and 150. The available data show that the decreased number of students 
wasn’t the result of crisis or any other problem at the Faculty of Law but the 
product of harmonizing enrolment policy with demands for lawyers in agri-
culture, jurisdiction and social sciences. 

During the four-year civil war which lasted from early 1992 to the end 
of 1995, the Faculty of Law operated in difficult conditions. A large number of 
students were on the battlefield and they were only coming occasionally. At 
that time some students withdrew from the Faculty and went to Serbia, Croa-
tia or abroad. The number of staff was reduced because of the war. One fifth of 
professors and associates left the Faculty but also new staff came mostly from 
Sarajevo and Zagreb. Apart from all difficulties, this higher education institu-
tion never stopped operating. 

During the war, the number of students never decreased regardless of 
withdrawals. This is best illustrated by the fact that the number of freshmen 
enrolled was from 200 to 300. 

Only two years after the war, our Faculty returned to the old path com-
pletely. Thus, more than 350 freshmen enrolled in the school year of 1994-1995. 
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The total number of students for all four years was 1713 regular students and 
263 irregular students. In that period, 20 full professors (Dr Sc) were employed 
at the Faculty. 

By this time, the number of professors and students doubled. In four 
decades of its existence this Faculty became the respected higher education 
institution recognised and acknowledged all around the world. 

Practical training for students 
Degrees are more valuable and in demand at present

In the last five years the Faculty of Law of the University of Banja Luka 
pays attention to practical training for students. For that purpose, the court-
room equipped with the most advanced informatics, audio and video equipment 
was made at the Faculty

Formerly, young people with degrees had their first experience only when 
they got a job if they were lucky enough to get one. Rarely did students have 
a chance to go to court and see court files and that would be all at that time. 
Once a year, our former students would pay a visit to the House of Correc-
tion, the Institute for Forensic Expertise in Belgrade or any other institution in 
the field of justice. Our students could learn something from their practice if 
they took part in some of the legal clinics organised at the faculty in the past. 
Thus, in the past, our faculty organized legal clinics covering civil procedure 
law, criminal procedure law, administrative law and administrative procedure. 
Also, there was a legal clinic about protection of fundamental human rights 
and freedoms. However, all these were not enough for students to acquire seri-
ous practical experience. 

Now, everything is different. Employers do not want to spend their money 
anymore on training their employees for months. Therefore, the Faculty of Law 
of the University of Banja Luka built the modern equipped courtroom so that in 
the last few years a special attention was paid to practical training for students. 
As a result of those practical requirements, a degree of the Faculty of Law of the 
University of Banja Luka became more valuable and in demand. 

That is understandable because practical training in the modern equipped 
courtroom at the Faculty of Law of the University of Banja Luka is mandato-
ry for all students. For the first time, students become familiar with various 
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types of submissions. There, they have been learning how to write complaints, 
appeals, different rulings, decisions, statements, even requests for investigations 
and other different submissions. 

There are about fifty seats for students; and like any other courtroom, 
this one has places for a tribunal, a clerk, prosecutors, lawyers, defendants and 
a seat for witnesses. There is a monitor in front of all participants who take part 
in trails and they can see evidence taken by any party in the proceedings. The 
audience i.e. our students can see those evidence on large screens on the wall.

Many courts may envy us because of our excellent technical equipment. 
In the courtroom at our university, simulations of trials and administrative 
proceedings are often organized and they are under the supervision of prom-
inent judges, prosecutors, lawyers, notaries and experienced lawyers from the 
administration. Here, we are talking about “live” cases and our students take 
part in all roles such as judges, the accused, witnesses and experts.

As soon as they get a degree, our students are much better prepared to 
come to grips with the number of challenges in legal profession. Also, the names 
of those who work with our students in practical training in court at our Fac-
ulty are the best guarantee for our students’ preparedness.



240

45 година Правног факултета

Science Teaching Activities 
Knowledge harmonised with European and world standards

The Faculty of Law in Banja Luka has been educating successfully for 
four and a half decades the following professions: LL.B, experts from numerous 
legal scope of work, masters and doctors of law. In the autumn of 2014, mas-
ter’s studies also began. The students attend programs with majors in criminal 
law, constitutional law, civil law, administrative law, business law, international 
law, labour and social law and legal-historical program. Formal requirements 
for licensing the third-cycle education shall be satisfied as soon as the first gen-
eration of students completes their master’s education at the Faculty of Law of 
the University of Banja Luka.

More than 60 professors and associates have been engaged on various 
grounds in science teaching activities at this Faculty. They are mostly our 
full-time professors at the University of Banja Luka or they are engaged at the 
institutions of the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, international 
organisations and judicial institutions. The most eminent local and interna-
tional scientists and experts have been engaged in the postgraduate studies at 
this Faculty.

Two or more professors are engaged by the Faculty of Law of the Univer-
sity of Banja Luka, and therefore students can select a professor who will test 
their knowledge. The management of this Faculty is determined to set such a 
standard for the future. Curricula at all educational cycles are harmonized with 
the highest European and world standards as well as local specific needs.

UNDERGRADUATE PROGRAM

Undergraduate studies at our faculty last four years or eight semesters. 
During that period, the students who enrolled at the Faculty earlier have to pass 
31 exams to get a professional degree in LL.B. The students who study in accor-
dance with the Bologna process have to pass 34 exams to become LL.B. In other 
words, the students who follow the Bologna process have to collect 240 ECTS 
credits or 30 credits for each semester in a four-year degree program.



45 година Правног факултета

241

It has been planned to pay special attention to teaching quality in fur-
ther period in a long-term curriculum determined by the Faculty. Practically, it 
means that the faculty curriculum has been subject to changes, refreshing and 
harmonizing with the needs of local economy and society in general.

Apart from knowledge of legal science, our students will also acquire 
general knowledge of economy, history, sociology, English and English legal 
terminology during their four-year undergraduate education. Our faculty is 
the first one in Bosnia and Herzegovina which enables students to study Rus-
sian legal terminology, simply because more and more business entities in the 
Republic of Srpska have been turning towards huge Russian market.

Proven scientific-research values and the best legal solutions and practis-
es have been applied in the teaching process. Whenever possible, innovations 
are introduced so that the students can gain extensive education and broad 
knowledge of the subject they study. Therefore, in the past few years, the latest 
informatics, audio and video equipment is installed for scientific and educa-
tional purposes at the faculty. As a result, the lectures and practical training 
reached an enviable level. 

Special attention is paid to practical training for our students. There is a 
modern equipped courtroom where our students acquire valuable knowledge 
and experience at the Faculty. The courtroom is under the supervision of prom-
inent judges, prosecutors, lawyers, notaries and experienced lawyers from the 
administration, so that immediately after graduation our students can cope 
with numerous challenges in the legal profession. 

POSTGRADUATE STUDIES 

In 1980, only five years after the Faculty of Law had been founded in Banja 
Luka, postgraduate studies began. Masters and doctors of law were educated. 
Also, specialists in different areas of law were educated up to the year of 2001 
and their education lasted one school year or two semesters. 

At first, specialist studies consisted of lectures in the area of commercial 
law and shortly afterwards lectures in other legal areas were organised. Prof. 
Dr Đuro Vukanović was a professor-in-charge in specialist studies known as 
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Legal affairs in foreign trade that began at our faculty in 1980. The goal of the 
studies was to improve knowledge of lawyers, economists and other people with 
higher education. After that education and professional development candidates 
got the title of specialists for legal affairs in foreign trades. 

After successful completion of specialist studies, our faculty already 
organised new specialist studies in the area of business and legal informatics 
in 1985 and Prof. Dr Milorad Zakić was a professor-in-charge.

When postgraduate studies (master’s degree) were organised at the facul-
ty of Law in Banja Luka, a brief delay occurred in organising specialist studies. 
Despite that fact, two specialist studies were organised in a short period of time. 
Prof. Dr Filip Turčinović was a professor-in-charge in the area of diplomatic 
and consular law and shortly afterwards Prof. Dr Vitomir Popović became a 
professor-in-charge. Prof. Dr Milena Raković was a professor-in-charge in spe-
cialist studies related to public finance and financial law.

Master’s studies at our faculty began very early, only seven years after the 
faculty was founded and they have been in progress ever since. Master’s studies 
last two years or four semesters. 

Lectures in labour law and self-management were organised for the first 
postgraduates in the 1981-1982 academic year. The following 1982-1983 academic 
year, master’s in economic law began at the Faculty of Law, Banja Luka. It was 
organised in cooperation with the Faculty of Law from Belgrade. Curriculum 
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of that postgraduate studies was harmonised with specialist studies in the same 
area and therefore many candidates who finalised their specialist studies in 
these areas could continue their education at master’s studies in the same area. 
Therefore, many of them got a Master’s degree in economic law. At that peri-
od, master’s studies in criminal law, legal and political systems were organised. 

Postgraduate master’s studies at our faculty were continuous even during 
the past civil war. In the academic year 1993-1994, master’s in the area of state 
and law was organised. Later on, the following lectures were organised at mas-
ter’s studies: civil, criminal, constitutional, international, administrative law 
and administration, business law and law in European integration.

Around 100 candidates filed their doctoral dissertations at the Faculty of 
Law in Banja Luka from its foundation to the present time. 44 candidates have 
already got a doctoral degree. The rest of them have been preparing to defend 
their dissertation. 

Moreover, the Faculty of Law of the University of Banja Luka employs the 
most famous university professors who live in the area of former Yugoslavia; 
and therefore many candidates from Serbia, Croatia, Federation of Bosnia and 
Herzegovina got a Master’s or a doctoral degree at our faculty.

International cooperation 
OPEN DOOR FACULTY

The Faculty of Law of the University of Banja Luka is a full member of 
four significant international organizations. In mid-June of 2010, our faculty 
received the invitation for membership of the European Law Faculties Associ-
ation from Leuven, Belgium. Therefore, we became the only Faculty of Law in 
Bosnia and Herzegovina that is the full member of this significant European 
association seated in Madrid. 

In 2010, the Faculty of Law of the University of Banja Luka was admitted 
to the International Council of Lawyers based in Moscow and the World Jurist 
Association in Washington. In 2014 our Faculty was the only higher education 
institution from the ex-Yugoslavia region admitted to the World Association of 
Law Schools seated in New York. 
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Furthermore, the academic community around the world had heard much 
earlier about the Faculty of Law of the University of Banja Luka. Immediate-
ly after the Dayton Peace Agreement had been signed, our faculty began to 
cooperate intensively with many higher education institutions, international 
organizations and institutions so that historians recorded the first serious results 
of cooperation already in 1998. At that time cooperation with law schools and 
universities in Europe, America and Asia began. By now, the Memorandum of 
Understanding was signed with the Faculty of Law in Beijing which is one of 
the leading law schools in the world. The Memorandum of Understanding was 
also signed with “Meiji University” in Tokyo. Recently, a similar memorandum 
was signed with the University of Berkeley.

The last few years, intensive discussions are in progress with some well-
known and recognized faculties and universities around the world. Negotiations 
are underway with Lomonosov Moscow University, Faculty of Law of the Uni-
versity of Paris-Sorbonne, the Faculty of Law of the Sapienza University of Rome 
and the Faculty of Law of the Aristotle University of Thessaloniki.

Signing memoranda with well known law schools in the world shall open 
possibilities for the exchange or students and professors and cooperation in all 
other fields. What this means for the quality of education at our faculty and 
scientific research activities of our teachers and associates is needless to say.

Better cooperation with many international organisations is of signifi-
cant importance for our Faculty. In the late ’90s of the last century, very good 
cooperation was established with the Council of Europe, especially related to 
education in the area of basic human rights and freedoms. As a result of the 
successful cooperation, our Faculty and the Faculty of Law of the University 
of Glasgow organized a great international multi-day seminar in April 1998. It 
was talked about the European convention on human rights and basic freedoms 
and mechanisms of their protection within the scope of Council of Europe. Not 
only were our professors present in the seminar but also judges, prosecutors and 
lawyers who live in this area.

Introducing a special subject related to human rights in the curricula of 
social studies faculties at the University of Banja Luka was a crown of fine coop-
eration with the Council of Europe. On that occasion, our teachers participated 
in international seminars organized in France, Austria and Switzerland from 
1998 to 2000. In addition, the University Centre for Human Rights in Banja 
Luka was established as a separate organisational unit of our Faculty in Octo-
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ber 1999. This project was carried out with the cooperation of the Council of 
Europe and World University Service (WUS).

In 2008, the Center for Educating Students on Implementation of the 
European Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Free-
doms was founded in Banja Luka. Also, students club “ABEA” managed by 
Professor Dr Valerija Šaula was established. The club participated in several 
international competitions related to implementation of the European Conven-
tion for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

In cooperation with the International Committee of Red Cross, our Fac-
ulty organized the number of lectures related to humanitarian law. Also, we 
organized several round tables, forums in cooperation with the Organization 
for Security and Co-operation in Europe (OSCE) in which we discussed the 
current legal and political issues. 

In May 2013, in the scope of cooperation with the Office of the Europe-
an Union Special Representative in Bosnia and Herzegovina, Mr Dan Redfort, 
the advisor to the Special Representative, held a lecture. 

There were Russian government scholarship-awarding ceremonies for 
studying at higher education institutions in the Russian Federation. Those cer-
emonies happened on several occasions thanks to the cooperation between the 
Embassy of the Russian Federation in Bosnia and Herzegovina and the Asso-
ciation of Serbian-Russian friendship “Bratstvo”.

Certainly, it is very important for our Faculty to participate in the inter-
national project “Tempus Phare” which provides international exchange for 
teachers, purchases computer equipment, books for the library, etc. Within the 
framework of this project, our teachers and associates were at the Faculty of 
Law in Florence. 

At the beginning of 1998, our Faculty took part in several important inter-
national projects. Thus, we are in cooperation with the Chicago-Kent College of 
Law, Illinois Institute of Technology and the American Bar Association Central 
European and Eurasian Law Initiative (ABA-CEELI).

The University of Banja Luka and the American University of Pittsburgh 
signed the memorandum of understanding on academic level and our Faculty 
had a significant role in its realization. Within the program ABA CEELI relat-
ed to the exchange of teaching staff, associates and students, our Faculty had 
a successful cooperation with the South Texas College of Law in Houston for 
many years. The Faculty achieved fine cooperation with the American Agency 
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for International Development (USAID), mostly through lectures held by our 
experts on legal system reforms. 

All this time, some of our professors earned international reputation and 
therefore they equally participate in the work for very important international 
organizations, international arbitrations and scientific-research projects.

A long time ago, the Faculty of Law of the University of Banja Luka had 
left the door wide open for cooperation with the faculties of law in the territo-
ry of former Yugoslavia. During the past civil war, those strings of cooperation 
were cut but after the Dayton Peace Agreement, the cooperation was re-estab-
lished. It still continues and can be seen in joint organizing and participating 
in scientific meetings, science-research projects, book exchanges and other pub-
lications, guest professors and teaching process. 

However, cooperation with the Faculty of Law in Belgrade has never inter-
rupted. It was crowned with an additional joint project on October 3, 2008. That 
day, the memorandum was signed. It was the memorandum on joint organi-
sation of postgraduate studies in Banja Luka and other types of cooperation. 

A few days earlier (on September 27, 2008) the memorandum of under-
standing was signed with the Faculty of Law from Kragujevac. Also, excellent 
cooperation was made with the Faculty of Law in Niš and the Faculty of Law 
in Novi Sad. 

On November 20, 2008 the Faculty of Law in Banja Luka signed the mem-
orandum of understanding with a non-governmental organisation “Initiative for 
rule of law in Bosnia and Herzegovina“ based in Sarajevo and this memorandum 
regulates foundation and operation of legal clinics for civil and procedure law.
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Study Programme  
Law Faculty Banja Luka

а) Study programme and its objectives 

Law Faculty study programme is legally based on the Bologna Declaration 
of European Ministers of Higher Education of 1999, Education Act of Repub-
lic of Srpska („Official Gazette of Republic of Srpska“, no. 85/2006), Education 
Amendment Act of Republic of Srpska („Official Gazette of Republic of Srps-
ka“, no. 30/2007), Articles of Association of Banja Luka University and other 
general legal documents pertaining to this field.

Law Faculty study programme is organized into three cycles: 
• First cycle represents the undergraduate degree programme and lasts 

for four years (Bachelor’s degree) with 240 credits earned (EUROPEAN 
CREDIT TRANSFER SYSTEM – ECTS),
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• Second cycle represents a graduate degree programme leading to master’s 
degree which lasts for one year, with 60 ECTS credits awarded, which in 
combination with the first cycle totals to 300 ECTS credits,

• Third cycle also represents a graduate degree programme leading to the 
doctoral degree (in the process of realization) and lasts for three years, 
with 180 ECTS credits awarded,

• One academic semester corresponds to 30 ECTS credits in each cycle.

Study programme aims at easier integration of the Faculty into modern 
higher education process. To that end, there are additional objectives defined:

• Lifting the quality of studying to a higher level in compliance with the 
existing international standards, 

• Establishing relations between law and non-law courses with special atten-
tion to law courses, 

• Instigating participation of students in the process of teaching through 
individual and team work, 

• Hiring competent teaching staff, 
• Intensified co-operation between theory and practice. 

b) Types of study programmes and the result of study process 

The Faculty organizes first, second and third degree studies. 
In the course of study process, students attain basic knowledge in the field 

of law, and other humanistic sciences, such as e.g. economics, history, sociolo-
gy, etc. Furthermore, special attention is given to their practical training, inter 
alia: legal writing and reasoning, simulated trials, and legal clinics. Thus, future 
generations of students shall be prepared to meet upcoming social challenges. 
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c) Expert, academic, i.e. scientific title 

• After completing the first undergraduate cycle which lasts for 4 years (8 
semesters) the student of law is awarded the title of - graduate jurist.

• After completing the second graduate cycle (master’s degree) which lasts 
for one year (two semesters) the student of law is awarded the title of 
master of laws. 

• After completing the third graduate cycle which lasts for three years the 
student of law is awarded the title of doctor of laws for a specific field. 

d) Admission criteria

The right to be admitted to the first year of undergraduate studies is based 
on admission conditions announced by the Ministry Scientific-Technological 
Development, Higher Education and Informatical Society of Republic of Srpska, 
published in public media. An individual who wishes to enroll into the first year 
must have four- year secondary education completed and entrance exam passed. 

e) List of compulsory and elective study fields, 
i.e. courses, with basic content 

The first cycle consists of 31 required and 12 elective courses, wherein stu-
dents take 3 elective courses (in VI, VII and VIII semester one course).

At the beginning of each academic year, Teaching and Research Council 
decide about elective courses that are going to be realized.
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f) Realisation of study process and duration of studies 

The Faculty organizes regular studies into three cycles:
• First cycle studies – four academic years or eight semesters. In the course 

of study students’ performance is expressed in ECTS credits. Students 
must realize all their study duties and earn 240 ECTS credits.

• Second study cycle - one academic year or two semesters. Students must 
realize all their study duties and earn 60ECTS credits.

• Third study cycle – three years. Students must realize all their study duties 
and earn 180 ECTS credits.

• Study methods and duration is accorded with the Education Act and 
existing University rules.

g) Credit value of each course expressed in ECTS credits 

Credit value of each course is expressed in ECTS points or credits so 
that each semester is equivalent to maximum 30 ECTS credits, academic year 
60ECTS credits, which means that first cycle is expressed in 240 ECTS credits.

Additional 60 ECTS credits can be earned after completion of the second 
cycle with along with the first cycles totals to 300 ECTS credits.
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FIRST CYCLE STUDY PROGRAMME

FIRST YEAR

No. Course ECTS credits Hours
I SEMESTER
1. Theory of state and law 10 5+2
2. Fundamentals of sociology with sociology of law 7 4+2
3. General history of state and law 6 3+2
4. Fundamentals of economics for lawyers 7 4+2
Total: 30 ECTS 24
II SEMESTER
1. Roman law 10 5+2
2. National history of state and law 7 4+2
3. Legal ethics 7 4+2
4. Legal English 6 4+2
5. Legal Russian 6 4+2
Total: 30 ECTS 25

Remark: When enrolling into II semester, students choose one of the two 
offered legal terminologies.

SECOND YEAR 

No. Course ECTS credits Hours
III SEMESTER
1. Criminal law 9 5+2
2. Inheritance law 6 4+2
3. Civil law 9 5+2
4. Financial law 6 4+2
Total: 30 ECTS 26
IV SEMESTER
1. Constitutional law 10 5+2
2. Legal drafting 6 3+2
3. EU law 7 4+2
4. Family law 7 4+2
Total: 30 ECTS 24
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THIRD YEAR

No. Course ECTS credits Hours
V SEMESTER
1. Criminology with penology 6 4+2
2. Criminal procedure law 8 4+2
3. Administrative law (general and special part) 8 4+2
4. Labour/Employment and Social welfare law 8 4+2
Total: 30 ECTS 24

No. Course ECTS credits Hours
VI SEMESTER
1. International criminal law 8 4+2
2. Tort and Contract law 10 5+2
3. International public law 8 4+2
4. Electives 4 3+1

4.1 Election and Parliamentary law
4.2 Legal and political theories
4.3 Legal rhetoric

Total: 30 ECTS 23

Remark: 
At the beginning of each academic year the Teaching Council shall decide 

about the electives that are going to be realized in the study process.

FOURTH YEAR 

No. Course ECTS credits Hours
VII SEMESTER
1. Administrative procedure and dispute 8 4+2
2. Civil procedure 8 4+2
3. Business law 7 4+2
4. Judicial medicine 4 3+1
5. Electives 3 3+1

5.1 Diplomatic-consular law 
5.2 Public administration 

5.3 Legal aspects relating to environmental 
protection 

5.4 Organised crime 
5.5 Comparative political systems 

Total: 30 ECTS 26
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No. Course ECTS credits Hours
VIII SEMESTER
1. International arbitration law 6 4+2
2. International private law 8 4+2
3. International business law 8 4+2
4. Intellectual property law 5 3+1
5. Electives 3 3+1

5.1 Great legal systems 
5.2 Special administrative procedures 
5.3 Banking and stock exchange law 
5.4 Insurance law 
5.5 Criminalistics 

Total: 30 ECTS 26

Remark: 
At the beginning of each academic year the Teaching Council decide 

about the electives which are going to be realized in the study process that aca-
demic year. 

Academic Master Studies, “Master in Law”, i.e. II cycle studies at the Fac-
ulty of Law, are organized into nine modules:

• Civil Law, International Law, Criminal Law, Business Law, State Law, 
Administrative Law, Labor and Social Law, Legal-Historical Studies and 
Legal-Economics Studies.

These are complex study programs, created in accordance with the latest 
achievements in legal science, contemporary legal practice and study programs 
at renowned faculties in the region, Europe and the world, as well as with the 
needs of the society. The main goal of the Master’s study programs is to edu-
cate appropriate experts in the narrower scientific fields of law, at the Master’s 
level, who will be trained to perform complex and managerial tasks, as well as 
qualifying for further scientific research work.

Other objectives of master’s study programs are:
• for students to gain additional knowledge in certain narrow scientific 

fields and to develop competencies for performing complex legal activities 
related to the creation, interpretation and application of law (especially 
in judicial institutions, administrative bodies, government institutions 
and NGOs),
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• to offer the labor market highly qualified Masters in Law (LL.M.) with 
specialized knowledge and skills necessary for conducting professional 
and business management tasks in the capital market and in the field of 
financial intermediation,

• to develop critical, analytical and creative thinking among students,
• to develop problem research skills and abilities,
• to engage competent teaching staff from the country and abroad,
• to develop intensive cooperation between the Faculty of Law and state 

institutions, professional associations and organizations, as well as eco-
nomic entities,

• for the candidates to acquire the conditions to continue their studies at 
the third cycle of academic studies (PhD studies) and

• to create preconditions for training students for permanent education 
and self-education.

Study programs of academic Master’s studies last for one (1) academ-
ic year and are worth sixty (60) ECTS credits. Teaching in all nine modules is 
organized into two semesters, worth thirty (30) ECTS credits each.

At the level of study programs, an appropriate percentage of choices is 
ensured, which gives the academic master’s studies the necessary flexibility. Out 
of the total of four (4) subjects and final paper, one (1) subject (including final 
paper) is optional, accounting for 25% of the total number of subjects.

Upon the completion of studies of the second cycle for a period of one (1) 
year, for two (2) semesters, a candidate shall acquire the academic title of Master 
in Law (LL.M.), with the diploma supplement where the final mark of the study 
program will be indicated together with three hundred (300) ECTS credits. In 
English, an acquired title is designated as a Master in Law with a Diploma Sup-
plement with an Indicated Course – 300 ECTS credits.

The following candidates have the right to enroll in the second cycle of 
studies:

• Candidates with completed undergraduate studies at a particular law 
school in the duration of four years according to a previously valid cur-
riculum at a public higher education institution, or candidates who have 
completed a cycle of studies of law with 240 ECTS credits at a public high-
er education institution,

• Candidates with the completed first cycle of studies at a particular faculty 
of law at a private higher education institution, provided that the curric-
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ulum of that faculty is equivalent to the curriculum of the Faculty of Law 
of the University in Banja Luka and that the responsible teachers at the 
faculty are selected in teaching positions in accordance with the provi-
sions of the law regulating the field of higher education.

PhD studies “Doctoral Studies of Law” are organized through nine mod-
ules, lasting three academic years and are worth 180 ECTS credits. This is a 
complex study program created in accordance with the latest achievements in 
legal science, contemporary legal practice and study programs at renowned 
faculties in the region, Europe and the world, as well as with the needs of our 
society. The structure of the study program is represented, in appropriate pro-
portions, by theoretical and methodological, scientific and professional, and 
professional-applicative contents (elements in the programs of compulsory and 
elective subjects, scientific research work, as well as scientific articles that stu-
dents are obliged to write and publish).

Faculty of Law in Banja Luka is the first faculty for the study of legal sci-
ence in Krajina and is currently the bearer of legal thinking and education in 
Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina.
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